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A presente dissertação tem como principal objectivo compreender a 

perspectiva, de um grupo de educadoras, sobre os problemas de 

comportamento verificáveis em crianças, sobretudo até aos três anos, em 

contexto de creche. 

Este parece ser um tema extremamente actual e pertinente na 

Educação de Infância dos nossos dias. Revela-se um tema indissociável da 

psicologia do desenvolvimento mas também, e sobretudo, de abordagens 

relacionadas com o comportamento e temperamento da criança, qualidade dos 

contextos de acolhimento e perfil comportamental, quer da equipa de 

acolhimento, quer dos pais e/ou encarregados de educação. 

Nesta dissertação, discutem-se questões sobre o que os educadores 

entendem por comportamentos-problema; como diferenciam diferentes tipos 

de problemas de comportamento; e o que costumam fazer perante 

manifestações comportamentais deste género, tentando desta forma perceber 

em que medida o seu conhecimento profissional contribui para a forma de ver 

e de lidar com comportamentos-problema. 

Os comportamentos-problema são vistos como comportamentos que 

levantam preocupação ou se apresentam desafiadores para pais e 

educadores. Parecem ser revelados por crianças que apresentam sinais de 

tensão emocional, que não se sentem confortáveis consigo próprias e que não 

parecem ver concretizadas necessidades básicas, o que se reflecte ao nível do 

seu bem-estar.  

Se a qualidade do contexto de acolhimento tem efeitos significativos 

nas   crianças,  ao   nível  do  desenvolvimento   afectivo  e  social,  através  da 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

compreensão das perspectivas das educadoras procuramos identificar 

convergências, divergências e/ ou dificuldades para podermos traçar um 

“caminho” que conduza à tão pretendida qualidade, “caminho” esse que 

pressupõe uma prática esclarecida e capaz de dar resposta aos 

comportamentos mais problemáticos manifestados por crianças durante os 

primeiros anos de vida. 

O presente estudo apresenta-se como, marcadamente, interpretativo, 

partindo das respostas fornecidas pelas educadoras. 

Os resultados indicam que a definição de comportamentos-problema 

difere de educadora para educadora; que as educadoras se referem a 

conceitos que não estão necessariamente associados aos comportamentos-

problema (como sendo, doença, atrasos, distúrbios ou incapacidades); os 

comportamentos indicados como problemáticos parecem ser aqueles que, de 

certa maneira, dão mais trabalho ao educador ou que, por outro lado, 

perturbam o bom funcionamento do grupo, e que, apesar de procurarem avaliar 

a situação, procurar a sua origem e informar a família, não parecem dar muita 

atenção à procura de informação (investigação), ao conhecimento do 

background da criança e às diferentes possibilidades de intervenção. 
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abstract 

 

 

The present dissertation aims at understanding a group of preschool 

teachers’ perspective on children’s behaviour at a nursery school.  

This is an extremely relevant and current issue in the education of 

young children in our days. It is also correlated to developmental psychology 

and, furthermore, to approaches related to child temper and behaviour, to the 

quality of childcare and to the behavioural profile of both staff and parents.  

This dissertation discusses issues on how preschool teachers define 

behavioural problems; how they differentiate types of behavioural problems; 

and what they do faced with such behaviours, therefore, trying to understand 

how their professional knowledge contributes to the way they handle such 

problems.  

Behavioural problems are seen as a concern or a challenge to both 

parents and preschool teachers. Reflecting their well-being, children who 

display signs of emotional tension, children who are not self-assured and those 

who do not have their basic needs satisfied tend to reveal behaviour problems.  

            If the quality of the childcare context has a significant effect on 

children’s affective and social development, through the comprehension of 

preschool teachers’ perspectives, I seek to identify convergences, divergences 

and/or difficulties that can trace the “path”, leading to the aspired quality. This 

“path” presumes a clear practice which is capable of providing adequate 

answers to the most problematic behaviours externalised by children at an 

early stage of life.  

Following up on the answers given by the preschool teachers, this 

study is mainly interpretive. 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

The results indicate that the definition of behavioural problems provided 

by the preschool teachers differs; that the preschool teachers report to concepts 

that are not necessarily related to behavioural problems (such as, sickness, 

developmental delay, disturbances or inabilities); that behaviours shown to be 

the most problematic are those that are more challenging to the preschool 

teacher, or those that disturb the good functioning of the group. Even though 

the staff seeks to evaluate the situation by seeking the origin of the problem and 

informing the family about it, it seems that not much attention is paid to 

research, to the child’s background and to a range of intervention possibilities. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Nota-se uma preocupação geral, por parte de profissionais e de pais, em torno de 

comportamentos-problema registados entre crianças muito pequenas, ainda que se 

verifiquem sérias dificuldades em distinguir problemas de comportamento transitórios 

daqueles cujos efeitos perduram ao longo do tempo.  

Ao problematizar-se a prática educativa dos educadores, em contexto de creche, 

face à questão dos comportamentos-problema pretendemos aperceber-nos, se bem que 

de forma assumidamente limitada, das particularidades e conceptualizações que 

consubstanciam a definição pessoal de comportamentos-problema, práticas e estratégias 

a implementar. 

A motivação desta dissertação prende-se com a prática em creche da autora, 

uma vez que foram várias situações experienciadas neste contexto que despertaram o 

seu interesse no tema. A postura revela, ainda, o seu interesse pessoal, enquanto irmã e 

futura mãe (quem sabe), uma vez que se preocupa com problemáticas actuais, como 

sendo a questão do comportamento na infância e a necessidade de atender às 

necessidades e características das crianças, independentemente do contexto onde se 

encontram inseridas. A motivação também se desenvolveu a partir de conteúdos 

abordados no Mestrado em Activação do Desenvolvimento Psicológico, por ter 

compreendido que é possível agir sobre o desenvolvimento da criança, optimizando-o, 

quer em situações de aprendizagem normal, quer em situações educativas especiais. 

A revisão da literatura revela que o conceito de “comportamentos-problema” 

remete para perturbações generalizadas de comportamento que se verificam, sobretudo, 

em termos de actividade, controlo e agressão e que são frequentemente mais 

proeminentes em determinadas situações do que noutras e podem ser mais evidentes 

com uma determinada figura (Portugal, 1995: 93); que são o resultado de interrelações 

complexas e dinâmicas estabelecidas entre factores pessoais e ambientais (Larroy & 

Puente, 1996: 19); que frequentemente não passam de «prodígios desenvolvimentais 

comuns e temporários, relacionados com factores maturacionais da própria criança» 

(Shonkoff & Phillips, 2000; Jenkins et al., 1984); e que parecem ser definidos, 

sobretudo, em termos de bem-estar/ mal-estar, na medida em que parecem ser revelados 

por crianças que apresentam sinais de tensão emocional, que não se sentem 
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confortáveis consigo próprias e que não parecem ver concretizadas as suas necessidades 

básicas (Laevers, s/d, 1996, 2005a, 2005b). 

Nesta dissertação reflectimos sobre o desenvolvimento da criança; factores e 

condicionantes favoráveis e desfavoráveis, experienciados pela criança em diferentes 

contextos e manifestados ao nível do próprio organismo que podem determinar o 

aparecimento de comportamentos-problema; problemática subjacente à definição 

(pessoal) de comportamentos-problema; qualidade dos contextos de acolhimento e 

importância das relações interpessoais estabelecidas pela criança; práticas educativas 

adoptadas e a adoptar. 

Não deixamos, ainda, de abordar, enquanto enquadramento da fundamentação 

teórica a apresentar no corpo da dissertação, diversas teorias e abordagens que 

possibilitam diferentes leituras do desenvolvimento e comportamento da criança, como 

sendo as abordagens psicossocial, relacional, cognitiva, behaviorista, etc. 

Nesta dissertação consideramos diferentes propostas de abordagem face aos 

comportamentos-problema verificados em contextos de acolhimento, uma vez que 

acreditamos que dependendo da visão que o educador tem acerca das regras do 

contexto, expectativas comportamentais, valores, conhecimento teórico, aprender e 

ensinar afectam a sua percepção acerca de comportamentos “normais”, “bons”, ou 

“ideais” e quais as más consequências de determinados tipos de comportamento 

(Lawrence e Steed, 1984; Leach, 1977). 

Estes pressupostos levam-nos a considerar que a qualidade dos contextos de 

acolhimento se relaciona estreitamente com o que os educadores constroem no sentido 

de responder às características e necessidades das crianças, sendo que o «bem-estar” 

alcançado é verificável no comportamento e desenvolvimento das crianças. 

Naturalmente, neste processo, são fundamentais profissionais “capazes de compreender 

e reconhecer as suas necessidades e promover a exploração, respeitando a sua 

curiosidade natural» Portugal (2000a). 

Considera-se ainda essencial destacar que o interesse e a actualidade deste tema 

não deve desligar-se da recolha das opiniões daqueles que se encontram estreitamente 

implicados e verdadeiramente interessados no processo de ensino-aprendizagem. 

Pretende-se, assim, que a dissertação revista um duplo interesse: para os educadores (e 

outras figuras de referência) e para os “meninos-problema”. 

Desejamos com esta investigação compreender as particularidades, perspectivas e 

conceptualizações que consubstanciam a definição pessoal de comportamentos-
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problema, práticas educativas e estratégias implementadas. Pretendemos, desta forma, 

identificar convergências, divergências e/ ou dificuldades para podermos “traçar um 

caminho” que conduza à tão pretendida qualidade, “caminho” esse que pressupõe uma 

prática esclarecida e capaz de dar resposta aos comportamentos mais problemáticos 

manifestados por crianças durante os primeiros anos de vida. 

Organizamos a presente dissertação em dois capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta a fundamentação teórica e revisão bibliográfica, 

reunindo diversos contributos teóricos para o enquadramento da problemática em 

questão. Neste capítulo apresentamos e desenvolvemos questões como sendo o 

desenvolvimento e comportamento da criança, os comportamentos-problema e 

qualidade em creche e as práticas educativas adoptadas em creche. 

No segundo capítulo descreve-se a metodologia e estratégias adoptadas e procede-

se à apresentação e interpretação descritiva dos resultados. 

A dissertação termina com a conclusão geral do trabalho apresentado e com os 

anexos que auxiliam algum esclarecimento relativamente aos capítulos anteriormente 

referidos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

Enquadramento teórico sobre os  

Comportamentos-problema 
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1 Desenvolvimento e comportamento da criança 

1.1 Desenvolvimento da criança 

Considerando que as proposições nucleares do desenvolvimento remetem para o 

esforço de compreender o ser humano em todos os seus aspectos (biológico, cognitivo, 

emocional e social), pressupõe-se que este, sobretudo enquanto criança, se envolve de 

forma sistemática e adaptativa, aprendendo, modificando-se e evoluindo “do simples para 

o complexo, do geral para o específico, do sensório-motor para o operatório” (Tavares e 

Alarcão, 1989: 25) através da integração de múltiplas informações. 

A primeira infância parece, segundo Bower (1983: 11), ser o período mais rico do 

desenvolvimento, não deixando, contudo de ser igualmente crítico. É, por isso, essencial 

compreender que a maturação e o desenvolvimento da criança pressupõem um processo 

contínuo e avassalador de mudanças (Marujo, 1992: 187). 

O desenvolvimento parece, assim, consistir num processo no qual a criança, 

enquanto ser multidimensional (biológica, cognitiva, social e emocionalmente), interage 

em ambientes variados, que incluem os pais (com as suas características biológicas, 

cognitivas, sociais e emocionais) e outras figuras complementares de ligação, bem como 

pares, escola, cultura, etc. (Bornstein & Genevro, 1996: 4). 

Parece que os efeitos a longo prazo das experiências da primeira infância são, em 

certa medida, reversíveis. Contudo as bases estão lançadas e tendem a manter-se 

razoavelmente estáveis. As privações sofridas neste período, sobretudo ao nível cognitivo, 

não parecem ser facilmente compensadas em fases subsequentes, podendo mesmo ter 

efeitos adversos no desenvolvimento futuro. É neste sentido que se assume que tanto o 

desenvolvimento como o comportamento da criança decorrem com base nas experiências 

de sucesso ou insucesso que o ser humano conhece. 

Ainda de acordo com Bower (1983: 188) «bons cuidados maternais na primeira 

infância, cuidados que permitam o desenvolvimento de rotinas profundas e íntimas de 

comunicação, parecem produzir bons efeitos na criança em desenvolvimento. A falta deste 

tipo de cuidados produz efeitos adversos, mas que são reversíveis, por muito difícil que o 

processo possa ser». 
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O papel desempenhado pelos pais assume-se de crucial e incontornável 

importância, sobretudo no que respeita à estimulação das capacidades de processamento de 

informação e acompanhamento/ envolvimento nas brincadeiras e tentativas iniciadas pela 

criança. Os adultos que acompanham a criança, quando se envolvem com ela, consolidam 

as actividades e facilitam a sua compreensão. É através desta intervenção que muitas vezes 

se ensinam ou promovem comportamentos, competências, conhecimentos e valores 

relativos à cultura, fundamentais a um desenvolvimento harmonioso, relações sociais 

amistosas, aquisições linguísticas importantes…  

O desenvolvimento ao longo da infância é, sobretudo, marcado por um progressivo 

desenvolvimento físico, gradual crescimento em termos de altura e peso, especialmente 

nos três primeiros anos de vida. É ainda um período em que o ser humano tem a 

oportunidade de se desenvolver psicologicamente, abrangendo graduais mudanças de 

comportamento, construindo, desta forma, as bases da sua personalidade. 

Fig. 1 – Desenvolvimento e comportamento (Moreira, 1999; Tavares e Alarcão, 1992) 

A qualidade dos cuidados prestados parece desencadear efeitos a longo prazo no 

tipo de indivíduo em que o bebé se irá converter. Os bebés parecem influenciar, também, 

as suas próprias vidas ao moldarem o ambiente no qual se desenvolvem, sendo também 

eles afectados pela forma como a maternidade é vivenciada (ou a paternidade), como lhes 

são prestados os cuidados e a forma como são acolhidos após o nascimento. Pode com isto 

dizer-se que o comportamento, após o nascimento, parece ser fortemente influenciado 

pelas práticas e expectativas culturais.  

DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento    
Traduz-se no aumento da 

complexidade do comportamento 

Diferenciação do sistema nervoso central 

Celebração de interacções contínuas entre a 
criança e o mundo que a rodeia 

O desenvolvimento remete para a capacidade progressiva do ser humano em realizar 
tarefas cada vez mais complexas = interacção entre factores biológicos, culturais e 
sociais em que está inserido 
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Durante a primeira infância as crianças saudáveis crescem e desenvolvem-se em 

todas as áreas: física, mental e emocionalmente e apresentam-se como protagonistas de um 

complexo processo de crescimento (aumento de peso e estatura) que acompanha o 

desenvolvimento (amadurecimento das funções biológicas). Ganham controlo muscular, 

equilíbrio e coordenação óculo-manual (aprendizagem que necessita de árdua 

aprendizagem), os quais possibilitam a aquisição de habilidades motoras básicas, tais como 

andar com maior equilíbrio, correr, “chutar” ou atirar uma bola. Desenvolvem-se ao seu 

próprio ritmo, acompanhadas por um desenvolvimento gradual da visão e controlo do 

intestino e da bexiga (pelo menos durante o dia). Os gestos, movimentos e posturas 

corporais são por isso portadoras, nos primeiros anos, de grande significação para todos 

aqueles que interagem com a criança. 

É sobre essas bases do desenvolvimento que se vai construir o espantoso ser 

humano que se caracteriza pelo seu comportamento individual, inteligência, emotividade e 

capacidade criativa. 

Na verdade, o desenvolvimento não parece processar-se em áreas ou sistemas 

independentes, mas de maneira global e interdependente. Factores de ordem social e 

cultural são determinantes, por exemplo, para o alcance de maturidade emocional e 

intelectual. Destes factores, no primeiro ano de vida, destacam-se as relações estabelecidas 

com os pais (Moreira, 1999: 15).  

Fig. 2 – Desenvolvimento: aprendizagem e crescimento (Moreira, 1999; Tavares e 

Alarcão, 1992) 

Durante os primeiros anos, a criança comunica através de um dialecto de emoções e 

afectos declarados na busca de relações, na consecução e auto-construção de saberes, 

mediante a própria actividade de exploração com as pessoas que a rodeiam. Só desta forma 

se podem compreender as palavras de Greenspan (1997) quando refere que a capacidade 

inata para usar a linguagem requer um princípio emocional, impregnado de reciprocidade, 

DeDeDeDesenvolvimentosenvolvimentosenvolvimentosenvolvimento    

Aprendizagem - processo de construção interna que leva o 
sujeito a tornar-se cada vez mais apto, mais capaz, mais 
humano, mais igual a si mesmo  

Crescimento – aumento de peso e estatura, controlo 
muscular, equilíbrio; processo baseado em dois 
princípios maturacionais: céfalo-caudal e próximo-distal 

Refinamento progressivo da 
estrutura do sujeito através de 

transformações que se efectuam e 
auto-regulam dentro do próprio 
sistema da estrutura da pessoa 
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Fig. 3 – O desenvolvimento da criança (Bee, 1995; Brazelton, 2002; Smith, Cowie & 

Blades, 2001) 

estabilidade e desenvolvimento, capaz de se tornar alicerce de relações acrescidas de 

significado emocional para a linguagem, respondendo às diversas estimulações. 

As (inter) acções com pessoas ou objectos fortalecem e exercitam as sinapses 

(conexões cerebrais) que serão utilizadas o resto da vida. Deste modo, as experiências, 

positivas ou negativas, pelas quais as crianças passam influenciam o modo como o cérebro 

se irá programar na idade adulta. 

Independentemente de todas as crianças atravessarem este processo, o ritmo de 

desenvolvimento varia. Apesar de progredirem, normalmente, através da mesma sequência 

geral de desenvolvimento, há um leque muito alargado de diferenças individuais normais. 

Na verdade, cada criança, sendo uma criança como as outras crianças, não deixa, por esse 

motivo, de ser única em muitos aspectos. As diferenças e mudanças reveladas pelas 

crianças parecem estar associadas à maturação do corpo e do cérebro, espelhando, assim, 

uma manifestação natural e geneticamente estabelecida de mutações físicas e padrões de 

comportamento, incluindo a propensão para o alcance e domínio de novas capacidades ou, 

por outro lado, para manifestar comportamentos-problema.  

O desenvolvimento da criança parece ser marcado por 

Desenvolvimento das diferentes capacidades sensoriais (tacto, olfacto, 
paladar, audição e visão) 

Crescimento acentuado do cérebro (maior plasticidade e flexibilidade) 

Aparecimento do comportamento inteligente, processamento de 
informação e noção de causalidade 

Aquisição de sistemas de acção (progressivamente mais complexos) 

Consolidação de diversos domínios que possibilitam, p. e., a auto-
locomoção e aquisição da linguagem 

Alcance da auto-consciência e auto-conceito 

Capacidade de "melhor" adaptação a diferentes contextos e situações 

Tentativa de regulação dos seus estados emocionais 

Etc. 

 

 

 



Capítulo I Enquadramento teórico sobre os comportamentos-problema 

 13 

O desenvolvimento sócio-emocional é, muito provavelmente, o processo mais 

complexo pelo qual a criança passa durante os primeiros anos de vida, sendo fundamental 

a interacção com os adultos que a rodeiam (conhecimento do outro). A expressão e 

compreensão de emoções, o temperamento revelado pela criança e as interacções sociais 

mantidas com os pais ou outras figuras de referência determinam o desenvolvimento futuro 

do bebé aos mais diversos níveis. Ajudam-no a aprender as regras sociais e a interagir 

através do uso da linguagem.  

É neste sentido que Erikson (1963) considera que, no início da vida, a principal 

tarefa em termos de desenvolvimento reside no estabelecimento de relações seguras, ou 

seja, no desenvolvimento de uma «confiança básica».  

Acredita-se que o ser humano está pré-adaptado para iniciar, manter e terminar 

interacções com os outros, uma vez que é visto como um ser social. O bebé parece, assim, 

possuir «capacidades integrativas, que são predisposições magníficas para as complicadas 

circunstâncias dinâmicas da interacção humana» (Emde, 1995: 492). 

Independentemente dos bebés apresentarem características desenvolvimentais 

semelhantes, o papel desempenhado pela própria personalidade da criança, traçada 

fundamentalmente por factores inatos e ambientais (sobretudo o meio social quotidiano em 

que se desenvolve), parece assumir grande importância. Mãe e pai influenciam o perfil de 

comportamento da criança, sendo que os primeiros anos de vida se revelam cruciais para a 

sua elaboração (Delmine & Vermeulen, 2001: 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Desenvolvimento e experiência (Bornstein e Genevro, 1996; Davies, 1999; Post & 

Hohmann, 2004; Vayer & Roncin, 1994) 
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Acima de tudo, a criança revela um importante leque de emoções que, ao longo do 

tempo, vai revelando as características particulares da sua personalidade. São essas 

emoções, agradáveis ou desagradáveis, que motivam o comportamento. Uma determinada 

personalidade pode distinguir-se de acordo com a frequência com que se sente uma 

determinada emoção, os efeitos que produz ou as reacções que provoca. As reacções 

emocionais face a determinadas situações ou pessoas constituem bases fundamentais à 

formação da personalidade.  

O auto-conceito da criança parece construir-se com base nas interacções 

vivenciadas na família e em contextos de acolhimento, através de sentimentos de 

adequação ao mundo que a rodeia e sentimentos de pertença e vinculação (ou não). 

Os contextos de acolhimento assumem um papel determinante, enquanto enquanto 

contextos complementares à família. À partida, todos os contextos deveriam procurar 

promover interacções significativas, actividades adequadas e desafiantes como forma de 

promover o bem-estar e implicação fundamentais ao bom desenvolvimento e 

enquadramento da criança. 

Tais contextos apresentam-se como microssistemas paralelos ao da família, onde se 

espera que a criança aprenda, onde as suas necessidades, características e interesses são 

respeitados e onde os sucessos e fracassos são acompanhados. Se tal se verificar, as 

experiências da criança revelar-se-ão significativas ao nível do seu desenvolvimento.  

Todas as crianças estão sujeitas a influências positivas ou negativas, favoráveis ou 

desfavoráveis, que lapidarão muitas das suas características futuras. Ainda durante o 

período intra-uterino, o crescimento e desenvolvimento da criança ocorrem a um ritmo 

acelerado, o que permite apontar para uma multiplicidade de factores que podem 

influenciar o crescimento e desenvolvimento da criança. 

1.2 Factores favoráveis ao desenvolvimento  

Para que o desenvolvimento da criança percorra todas as áreas fundamentais e 

promova o alcance de acções progressivamente mais complexas, a mulher (enquanto 

gestante) deve procurar proceder a uma série de comportamentos fundamentais que 
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permitam o bom desenvolvimento intra-uterino (Brazelton, 1987, 1988, 2002; Brazelton & 

Greenspan, 2002).  

Após o nascimento, a criança deve ser acompanhada por um pediatra, ter o cartão 

de vacinas actualizado, ver as suas necessidades nutricionais e de sono satisfeitas, sentir-se 

segura e amada dentro do núcleo familiar e dispor de várias oportunidades de interacção 

social em ambientes construtivos, estimulantes e seguros (Brazelton, 1987, 1988, 2002; 

Brazelton & Greenspan, 2002). O acompanhamento médico adequado e a prevenção de 

situações de doença frequente (ou compreensão face a doenças crónicas, por exemplo) 

parecem contribuir, conjuntamente com outras condições, para o bom desenvolvimento da 

criança, enquanto estruturas positivas de apoio. 

 Efectivamente, o desenvolvimento da criança parece ocorrer através da satisfação 

das necessidades básicas de saúde e higiene, do envolvimento afectivo, da convivência 

intensa e da exposição contínua ao mundo do adulto. O envolvimento do bebé em trocas 

interaccionais significativas permite concretizar uma das necessidades primárias da 

criança: o apego ou vinculação (Bowlby, 1984).  

Uma vinculação segura depende de um grau óptimo de estimulação interactiva, de 

um parceiro previsível, comunicativo e que transmita segurança. Daí que se assuma que a 

fala materna carinhosa, o contacto físico próximo, o colo e a amamentação natural, por 

exemplo, produzem (muito provavelmente) efeitos surpreendentes no desenvolvimento. 

Por outro lado, a baixa qualidade nas relações estabelecidas com os pais, caracterizadas 

como comportamentos hostis, punitivos, autoritários, inconsistentes e a fraca afeição e 

atenção parecem estar estreitamente associados ao aparecimento de problemas na criança 

ao nível do desenvolvimento psicológico (Walker-Hall & Sylva, 2001). 

Assim sendo, é legítimo dizer que «a criança que experiencia as principais figuras 

adultas como emocionalmente acessíveis e como fontes de segurança construirá uma 

representação de si positiva, instalando-se a vontade de explorar e de interagir com o 

mundo» (Portugal, 2001). É sob o ângulo destes fundamentos que se defende o papel 

fundamental da mãe, do pai, da restante família e de outras figuras de referência, na vida e 

no desenvolvimento da criança.  

A mãe, em especial, sempre surgiu como figura central no mundo da criança. 

Contudo, em poucas décadas, o pai começou também a marcar o seu lugar envolvendo-se e 
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participando activamente na educação e cuidados prestados à criança. Devido à crescente 

participação da figura masculina, muitos estudos foram feitos. Tais estudos defendem que 

os pais que estão disponíveis e próximos dos seus filhos enriquecem a auto-imagem destes, 

e também sugerem que o envolvimento do pai contribui para um apoio familiar mais 

estável à criança. Desta forma, o envolvimento do pai traduz-se num factor positivo no 

desenvolvimento da criança (Brazelton, 2002: 475). O papel do pai é ainda mais 

importante na medida em que ajuda a temperar a intensidade do relacionamento mãe-filho, 

tornando-se simultaneamente num transmissor de papéis sexuais definidos. 

 Os avós contribuem, igualmente, para um crescimento saudável. Dão um sentido de 

continuidade aos pais, um laço vital. Por outro lado, as crianças parecem estar mais 

dispostas a obedecer e ouvir os avós. 

Também os irmãos e outros membros da família possibilitam a construção da 

estrutura básica a partir da qual se desenvolve a personalidade da criança, favorecendo o 

bom desenvolvimento da criança durante os primeiros anos de vida.   

A partir da altura em que a criança ingressa num contexto de acolhimento (creche, 

por exemplo), os educadores (e auxiliares ou amas) passam, igualmente, a ser figuras de 

referência com grande responsabilidade aos níveis da educação e prestação de cuidados de 

saúde, higiene e segurança. O bom serviço prestado e a empatia estabelecida entre técnicos 

e pais farão toda a diferença. Estes adultos passam, assim, a ser modelos a imitar e pessoas 

em quem se espera que a criança confie. 

Sobretudo o educador, deve assumir o seu papel de grande responsabilidade no 

crescimento da criança, enquanto ser humano, discernindo a fronteira complexa que existe 

entre a intervenção (que vai ao encontro das necessidades e desejos da criança) e a invasão 

(que vai ao encontro das determinações do adulto) (Morais, 1995).  

Em suma, tudo aquilo que é promovido visando o bem-estar da criança assume-se 

como um factor favorável ao desenvolvimento. Sempre que surgirem obstáculos ou crises, 

cabe aos adultos auxiliar a criança na descoberta das suas potencialidades e competências, 

a fim de que se construam os alicerces pessoais de defesa, resiliência e autonomia, 

fundamentais ao aparecimento da autoconfiança e da auto-motivação.  
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1.3 Condicionantes e factores desfavoráveis ao desenvolvimento 

A infância está, naturalmente, cheia de fortes estímulos, problemas e conflitos que 

constroem a “portagem” entre o comportamento normal e saudável e o comportamento 

problemático, com andaimes patológicos ou não. Muitos são, por isso, os factores 

apontados como sendo desfavoráveis ao desenvolvimento da criança. 

O mundo actual está repleto de problemas, que se acumulam sob a forma de 

factores desfavoráveis que trespassam variáveis genéticas, biológicas e psicossociais. 

Nesta medida, os riscos ou adversidades, apresentam-se como variáveis ambientais ou do 

próprio organismo, que aumentam a probabilidade de ocorrência de algum efeito 

indesejável no desenvolvimento. Dificilmente surgem isoladas, uma vez que fazem parte 

do contexto social e abrangem factores políticos, socioeconómicos, ambientais, culturais, 

familiares e genéticos.  

«Tendo como pano de fundo a criança, diz-nos Bronfenbrenner que uma das 

condições promotoras do desenvolvimento tem a ver com a participação da criança em 

padrões de actividades, progressivamente mais complexas, com alguém com quem esta 

tenha desenvolvido uma ligação afectiva positiva, isto é, tem a ver com o maior 

envolvimento emocional dos adultos e das crianças na vida uns dos outros, nos problemas 

e tarefas de cada um» (Portugal, s/d). 

A abordagem ecológica do desenvolvimento, de Bronfenbrenner, privilegia os 

estudos realizados em ambientes naturais, os aspectos saudáveis do desenvolvimento e a 

participação da pessoa no maior número possível de ambientes e em contacto com 

diferentes pessoas. O desenvolvimento humano é, então, definido como o “conjunto de 

processos através dos quais as particularidades da pessoa e do ambiente interagem para 

produzir constância e mudança nas características da pessoa no curso da sua vida” 

(Bronfenbrenner, 1989: 191). Bronfenbrenner valoriza os processos psicológicos e a 

relação estabelecida entre múltiplos ambientes, salvaguardando, porém a importância dos 

factores biológicos no decorrer do desenvolvimento. 

A abordagem ecológica de Urie Bronfenbrenner, identifica os diferentes níveis 

estruturais que compõem o ambiente ecológico: o microssistema, o mesossistema, o 

exossistema e o macrossistema. Tendo sempre a criança e as suas características no 

centro do seu quadro conceptual, Bronfenbrenner clarifica que o microssistema tem a ver 
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Fig. 5 – Modelo ecológico: quadro conceptual acerca da interacção sujeito-

mundo – Bronfenbrenner (Portugal, 1992a: 40) 

com o complexo de actividades, papeis e relações estabelecidas entre o sujeito e o seu 

ambiente, num contexto imediato; o mesossistema com inter-relações entre contextos em 

que o indivíduo participa activamente (família, escola, grupo de amigos); o exossistema 

com um ou mais contextos que não implicam a participação activa do sujeito mas onde 

ocorrem situações que afectam ou são afectadas pelo que ocorre no contexto imediato; e o 

macrossistema com protótipos gerais, existentes na cultura, que afectam ou determinam o 

complexo de estruturas e actividades ocorrentes nos níveis mais concretos (Portugal, 

1992a). A abordagem ecológica permite, assim, (re)conhecer os sistemas que afectam a 

pessoa, mostrando a multiplicidade de influências interrelacionadas no desenvolvimento. 

Assume-se, por isso, a necessidade de se considerar o comportamento da criança no seio 

de uma variedade de contextos e ligações entre contextos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Na linha de pensamento de Bronfenbrenner considera-se aqui as características 

pessoais capazes de induzir ou inibir disposições dinâmicas em relação ao ambiente – 

personal stimulus characteristics» (Portugal, 1995: 120). Bronfenbrenner remete, ainda, 

para a  necessidade dos investigadores reconhecerem a diversidade inerente ao  ser humano  

- os seus processos psicológicos, a sua participação dinâmica em diferentes contextos, as 

suas características pessoais e a sua construção histórico-sócio-cultural. 
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Quando ocorre uma associação interactiva entre vários factores, constituem-se 

mecanismos de risco que podem disparar a probabilidade ou desencadear um ciclo 

desenvolvimental negativo. Assim sendo, quando muitas destas situações de risco se 

associam, o cumprimento da agenda desenvolvimental fica comprometido, bem como a 

aquisição de habilidades ou o cumprimento de papéis sociais.  

O conceito de risco tem uma natureza multifacetada e complexa. Refere-se a 

inúmeras condições biológicas, psicológicas e/ou ambientais adversas, associadas ao 

aumento da probabilidade do aparecimento de problemas cognitivos, sociais, afectivo-

emocionais, comportamentais e físicos (Kopp, 1983; Kornberg & Caplan, 1980; Kopp & 

Kaler, 1989, citados em Marujo, 1992:188). 

O significado da palavra risco pressupõe, portanto, «aumento de probabilidades», o 

que quer dizer que, felizmente, nem todas as crianças expostas a factores de risco 

desenvolverão comportamentos-problema ou desordens psicológicas. Neste momento 

apenas se sabe que é possível modificar resultados e consequências através de acções do 

meio que mitiguem as influências negativas que advêm da exposição ao risco (Marujo, 

1992: 188).  

O papel desempenhado pela família e por todas as figuras complementares de 

ligação, por exemplo, pode significar a diferença entre a aprendizagem construtiva e a 

aprendizagem traumatizante que fomenta medos e/ ou frustrações.   

A família, em especial, enquanto sistema e contexto básico de desenvolvimento, 

anuncia-se como um importante factor que se insere e interfere no desenvolvimento da 

resiliência necessária em diferentes contextos.  

Para que a criança e o seu desenvolvimento possam ser salvaguardados, reconhece-

se um conjunto de “factores de protecção” que abrangem o bom relacionamento familiar, a 

competência materna e a construção (e/ou manutenção) do vínculo. Da mesma forma, a 

transmissão de valores e as atitudes positivas dos pais face à educação para o futuro dos 

seus filhos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da criança.   

É neste sentido que Brazelton e Sparrow (2004) defendem que a educação firme, 

com regras e expectativas claras, precisa e orientada deve ter início no primeiro dia de vida 

da criança. De acordo com os mesmos, a disciplina é o segundo presente mais importante 

que um pai pode dar a uma criança, depois do amor. Só estabelecendo limites firmes, mas 
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carinhosos, durante os primeiros anos de vida, é que os pais podem ajudar a formar 

padrões internos de regulação que serão necessários ao longo de toda a vida da criança.  

2 Comportamentos-problema 

2.1 Comportamentos (-problema) na infância 

É geralmente aceite que uma boa percentagem das crianças apresenta 

comportamentos que levantam preocupação ou se apresentam desafiadores para pais e 

educadores. Contudo é praticamente impossível indicar a(s) causa(s) que levam ao 

aparecimento desses mesmos problemas. Tal impedimento deve-se, sobretudo, ao 

desacordo em relação à definição de comportamentos-problema, à complexidade do 

comportamento humano, aos diferentes níveis de tolerância demonstrados pelos adultos 

que acompanham ou investigam estas crianças, à forma como os estudos científicos acerca 

das causas de determinadas condições emocionais e comportamentais realizados são 

conduzidos, mas também à falta de investigação e documentação que privilegie as crianças 

durante os primeiros anos de vida, sobretudo até aos três. 

«As perturbações generalizadas de comportamento verificam-se, sobretudo, em 

termos de actividade, controlo e agressão. Os comportamentos problema são 

frequentemente mais proeminentes em determinadas situações do que noutras e podem ser 

mais evidentes com uma determinada figura (…) do que com outra. Subjacente a estes 

comportamentos podem encontrar-se situações de ansiedade. São situações que 

normalmente se encontram mais em rapazes e parece haver pouca associação com a classe 

social» (Graham, 1986, citado em Portugal, 1995: 93). Os factores explicativos destas 

situações parecem tocar uma série de circunstâncias: sociais, temperamentais, parentais, 

etc. (Portugal, 1995: 94). 

A investigação e a prática de profissionais que trabalham com a infância parecem 

evidenciar que os comportamentos, e consequentemente os comportamentos-problema, são 

o resultado de interrelações complexas e dinâmicas estabelecidas entre factores pessoais e 

ambientais, verificando-se sérias dificuldades, sobretudo, em distinguir problemas de 

comportamento transitórios daqueles que persistem ao longo do tempo, ou seja, o 

prognóstico acerca da (des) continuidade desses problemas parece ser pouco claro. 
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Para todos os efeitos, a linha que separa o normal do patológico é estabelecida em 

função da frequência deste tipo de condutas, da sua gravidade, do número de 

comportamentos que a criança manifesta, da diversidade de contextos em que ocorrem e do 

facto de desaparecerem ou não de forma espontânea durante o desenvolvimento 

(McMahon & Forehand, 1988, citados em Larroy & Puente, 1996: 19).  

Talvez o mais importante seja compreender que alguns comportamentos (desviados 

ou desviantes) podem resistir durante longos períodos de tempo, o que pode conduzir à 

persistência desse problema a longo prazo se não for facultada qualquer ajuda à criança 

(Egeland et al., 1990). Para além disto, crianças que exibem comportamentos-problema 

nos primeiros anos de vida tendem a exibir mais problemas de comportamento durante a 

adolescência ou fase adulta, do que aquelas crianças que revelam problemas semelhantes, 

mas com um começo mais tardio (Clarizio, 1990; Lawrence & Steed, 1986).  

 

 

 

Sobretudo durante a infância, o comportamento traduz um complexo processo de 

aprendizagem. Todos os comportamentos são aprendidos, incluindo aqueles que se 

revelam problemáticos. O comportamento da criança não pode, por isso, ser visto e 

compreendido fora de um contexto (Herbert, 1996). 

Na verdade todas as crianças enfrentam dificuldades de tempos a tempos, no 

decurso do seu desenvolvimento normal, tal como os adultos. Contudo, essas dificuldades 

podem motivar respostas comportamentais desajustadas que podem ser transitórias ou 

duradouras. Determinados comportamentos, com sinais de severidade acentuada, podem, 

por exemplo, ser considerados normais, dependendo do historial individual da criança. 

PROBLEMAS DE 
CONDUTA 

Situações que 
os propiciam 

Situações que 
os consolidam 

Situações que 
os diminuem 

Factores externos Características do 
indivíduo 

Aparecimento de 
um estímulo 

positivo 

Desaparecimento 
de um estímulo 

negativo 

Desaparecimento 
de um estímulo 

positivo 

Aparecimento de 
um estímulo 

adverso 

Fig.6 – “Factores implicados nos problemas de conduta” (Gardner e Cole, 1987 in 

Larroy e Puente, 1996: 40) 
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Assim, os comportamentos-problema surgem, pelo menos virtualmente, em todas as 

crianças em determinadas fases do seu desenvolvimento, acabando por desaparecer com a 

idade (Gelfand, Jenson & Drew, 1988), ou persistindo e provocando, muitas vezes, um 

impacto significativo ao nível da saúde e bem-estar. Certas desordens são mais comuns do 

que outras, sendo que as condições determinam a intensidade e severidade de tais 

problemas.   

Apesar da persistência de determinados sintomas, assume-se, frequentemente, que 

os comportamentos-problema em crianças pequenas não passam de «prodígios 

desenvolvimentais comuns e temporários, relacionados com factores maturacionais da 

própria criança» (Shonkoff & Phillips, 2000; Jenkins et al., 1984). Tal facto compreende-

se se tivermos em conta que, durante a infância, ocorrem as maiores e mais rápidas 

mudanças desenvolvimentais na criança, observáveis através de diversos comportamentos, 

como sendo as birras, a falta de atenção ou a agressividade, que são, em determinada 

amplitude, normativos e simples reflexos que provêm das mudanças desenvolvimentais, 

das pressões e dos obstáculos, pelos quais a criança tem obrigatoriamente que passar. 

Douglas (1989) argumenta, por exemplo, que os problemas de comportamento 

demonstrados por muitas crianças durante os primeiros anos acabarão, eventualmente, por 

se resolver ou desaparecer.  

Durante os primeiros anos de vida, muitos problemas de comportamento assomam 

porque a criança, a determinada altura ainda não compreende o que é socialmente 

admissível ou o que é esperado dela em determinadas situações ou contextos, o que é 

perfeitamente natural.  

Tendo em conta que as crianças aprendem a comportar-se, tanto as condutas 

adequadas como as desadequadas dependerão das respectivas consequências. Assim, se 

uma determinada conduta for reforçada, ela tenderá a manter-se no futuro; se, por outro 

lado, não for reforçada ou “punida”, é previsível que esse comportamento acabe por 

desaparecer do repertório de condutas da criança (Larroy & Puente, 1996). 

De acordo com João Lopes (s/d) a palavra “risco” remete para a probabilidade de 

uma trajectória negativa de desenvolvimento vir a revelar-se em função da existência de 

um conjunto de factores «cuja co-ocorrência actual potencia (ainda que não implique 

necessariamente) esse mesmo desenvolvimento. Assim, à clássica ideia de “risco”, 
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desenvolvida na área da medicina, sucede-se a ideia de risco no desenvolvimento (em 

geral) e a sua posterior aplicação a segmentos específicos do desenvolvimento, como é o 

caso da trajectória escolar ou da trajectória comportamental. (…) de facto, a noção de 

“trajectória de desenvolvimento” tem subjacente a ideia de que os comportamentos, 

cognições e afectos que o sujeito apresenta num determinado momento do seu 

desenvolvimento podem e devem ser compreendidos e explicados em função do conjunto 

de experiências anteriores do sujeito. O desenvolvimento corresponde, pois, a uma 

trajectória em que actuam em simultâneo “factores de risco” e “factores protectores” com 

uma variabilidade de resultados virtualmente infinita».  

Os problemas de comportamento parecem ser motivados por factores biológicos, 

ambientais, ou pela combinação dos dois. Exemplos de factores biológicos são a genética, 

os impulsos químicos do corpo e problemas associados ao sistema nervoso central. Muitos 

factores ambientais podem também afectar a saúde mental, incluindo relações sociais de 

baixa qualidade, exposição a violência, situações de stress extremo ou a perda de uma 

pessoa importante.  

Devem, ainda, considerar-se outros dois factores de risco: a tendência para 

desenvolver certos problemas (predisposição) e os eventos contributivos (agentes 

precipitadores). Tendência ou factores de predisposição, por exemplo, são condições que 

aumentam o risco de desenvolver um problema emocional. Tais tendências ou agentes 

podem incluir doença física, timidez, comportamento hiperactivo, hereditariedade ou 

ambiente familiar instável (Zionts, Zionts & Simpson, 2002).  

 

2.2 Definição de comportamentos-problema (bem-estar) 

 De acordo com Laevers (2005b), no Manual Sics(Zico), nem toda a forma de mal 

estar emocional é automaticamente um problema emocional. As frustrações são 

inevitáveis.  

A criança pode, em determinadas situações, comportar-se de forma extremamente 

apática, ansiosa ou agressiva ou parecer que regride em termos de desenvolvimento. Ou 

seja, o bem-estar parece relacionar-se com a “qualidade de vida”, na medida em que 

remete para uma relação optimizada entre a criança e o ambiente em que se encontra 
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CONTEXTO 
Significados 
Princípios 

PROCESSO 
EFEITOS 

Objectivos 
Consequências 

BEM-ESTAR IMPLICAÇÃO 

inserida. Parece ser possível uma definição de comportamentos-problema em termos de 

bem-estar/ mal-estar e implicação da criança. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Traduzido e adaptado de “The Project Experiential Education: Concepts and 

experiences at the level of context, process and outcome” (Laevers, s/d: 1) 

 

Os comportamentos-problema parecem ser revelados por crianças que apresentam 

sinais de tensão emocional, que não se sentem confortáveis consigo próprias e que não 

parecem ver concretizadas as suas necessidades básicas. 

 

Necessidades básicas das crianças 

Necessidades físicas (comer, beber, mover-se, dormir, etc.) 

Necessidades de afecto, cordialidade e ternura (ser abraçado, 
contacto físico e proximidade, dar e receber afecto e amor) 

Necessidades de segurança, clareza e continuidade (necessidade de 
um ambiente mais ou menos previsível, necessidade de saber onde 
está, o que lhe é permitido ou não fazer e disponibilidade/ 
possibilidade de contar com os outros) 

Necessidade de reconhecimento e afirmação (ser apreciado pelos 
outros, significância para os outros, fazer parte e pertencer a um 
grupo) 

Necessidade de se revelar capaz (capaz de fazer qualquer coisa 
sozinho) 

Necessidade de valores significativos (e morais): sentir-se uma 
pessoa “boa” e sentir-se ligado aos outros e ao mundo 

 

Fig 8 – Necessidades básicas das crianças, adaptado de Laevers (2005b) 

 

Dr. Ferre Laevers, fundador da Educação Experiencial (EXE), na Bélgica, deu a 

conhecer uma nova abordagem, cuja compreensão básica nos diz que a forma mais 
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económica e conclusiva de alcançar a qualidade de qualquer espaço educativo é focar duas 

dimensões: o grau de bem-estar e o nível de implicação, envolvimento. 

Tendo como pano de fundo estas necessidades básicas da criança, a Educação 

Experiencial contempla dimensões fundamentais ao desenvolvimento positivo da criança, 

como sendo a saúde emocional (condição essencial à plena realização do potencial de cada 

criança), curiosidade (promoção e manutenção da motivação intrínseca), competências 

linguísticas e de comunicação (conhecimento e expressão de sentidos, símbolos e 

significados), auto-organização (possibilidade da criança lidar, por exemplo, com os seus 

problemas emocionais), educação para os valores (orientação positiva face à realidade e 

prevenção de comportamentos problemáticos e/ ou desviados).  

BEM-ESTAR 

Prazer 
O sinal mais óbvio de bem-estar é o prazer, a diversão e o facto de SE obter satisfação na interacção com os 
outros e nas actividades. As crianças apresentam-se felizes, sorriem e riem com facilidade, envolvem-se de 
forma espontânea em conversas ou até a cantar. 

Relaxamento e paz interior 

As crianças que se sentem bem transmitem uma impressão relaxada. Elas não se sentem ameaçadas de forma 
alguma. Mostram uma expressão facial aberta (receptiva), não há sinal de tensão ou inquietação. Os seus 
músculos estão relaxados. 

Vitalidade 
Outro sinal de bem-estar é a energia, vitalidade. Podemos observá-la através das expressões faciais das 
crianças: a aparência é cheia de vida (enérgica) e expressiva. Elas irradiam. A sua postura também nos 
fornece muita informação: não se encolhem e exploram livremente o espaço que as rodeia. 

Abertura 

Quando as crianças se sentem bem demonstram uma atitude aberta em relação ao mundo que as rodeia 
(receptividade). O que quer que aconteça elas estão preparadas para o experienciar. Também são acessíveis, 
de fácil aproximação. Sentem-se bem (felizes) com a atenção que recebem: um abraço, um cumprimento, 
uma palavra de conforto, encorajamento ou ajuda. 

Autoconfiança 

Há mais oportunidades de bem-estar quando a criança se sente forte (fortalecida). A autoconfiança, o sentido 
de valorização pessoal torna a pessoa menos ansiosa ou stressada. Isto pode ser observado através da 
expressão corporal, sente um certo orgulho, sentem-se literalmente “grandes”. Essa auto-imagem positiva 
constitui o pilar da resiliência. São assertivos. 

Estar em contacto consigo próprio 
Quando uma criança não reprime sentimentos mas, por outro lado, permanece em contacto com as suas 
emoções, não está só preparada para desfrutar/ apreciar. Também consegue recuperar com maior facilidade 
de experiências difíceis. 

 

Fig. 9 – O que é o bem-estar? (adaptado a partir de Laevers, 2005b) 
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As crianças cujo comportamento se revela problemático parecem não revelar muitas 

das características descritas na figura anterior. Os comportamentos-problema parecem ser 

definidos em termos de “mal-estar” (consigo própria e com o que a rodeia), não se 

verificando condições para a plena realização do seu potencial. 

O bem-estar parece, assim, ser conceptualizado como um estado subjectivo que se 

reflecte num vasto número de sentimentos como energia, confiança, abertura, prazer, 

felicidade, calma e compreensão, os quais são combinados e “equilibrados” (Stewart-

Brown, 2000). Na linha de pensamento de Laevers (2005a, 2005b), importa fomentar a 

auto-confiança e auto-estima, abertura, receptividade e flexibilidade, assertividade e 

capacidade de se defender a si próprio, vitalidade e prazer sem constrangimentos, 

relaxamento e paz interior.  

 

Também a análise (com base na observação) dos níveis de implicação parece 

contribuir para a sinalização de comportamentos e situações que merecem mais atenção e 

para a constatação da necessidade de implementação de acções e estratégias que 

potencializem uma maior qualidade ao nível dos contextos de acolhimento e da 

intervenção ao nível da criança. A percepção e compreensão de determinados sinais é o 

que permite ao educador compreender que o desenvolvimento sócio-emocional da criança 

se encontra comprometido.  

Se se der o caso de, para além dos níveis de bem-estar, também os níveis de 

implicação serem baixos, então há realmente razões para os educadores se preocuparem, 

pois é muito provável que o desenvolvimento corra o risco de estagnação (Laevers, 1996, 

2005a, 2005b). Os níveis de implicação da criança são também, e sobretudo, indicadores 

fiáveis do bem-estar da criança, experienciado em qualquer contexto. 
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IMPLICAÇÃO 

Motivação 

A criança encontra-se envolvida, sente-se atraída pela actividade, está verdadeiramente interessada. Não se 
podem alcançar níveis elevados de envolvimento/ implicação se a criança só faz as coisas ou participa 
porque os outros lhe pedem ou porque se vê forçada a tal. A motivação deve vir de dentro. 

Actividade mental intensa 

Implicação significa que se encontra completamente aberta/ disponível para novas experiências: as 
impressões que se alcançam são muito fortes. Sensações corporais e movimentos, cores e sons, cheiros e 
sabores têm certo alcance e profundidade diferentes. Quando o envolvimento é fraco, as sensações não são 
vividas de forma profunda, mas sim superficial. 

Satisfação 

A implicação é um “estado” fantástico. O que se experiencia é a energia que percorre o nosso corpo. As 
crianças tomam iniciativas de forma espontânea por forma a alcançar este “estado particular". Se o 
envolvimento for fraco, a criança aborrece-se, sente-se vazia e frustrada. 

Necessidade exploratória 

A fonte/ base da implicação é a necessidade de descobrir ou explorar, a necessidade de experimentar o 
mundo, usar os sentidos, interessando-se pela realidade. Tocar e agarrar tudo. 

No limite das suas capacidades 
A implicação só é possível quando uma actividade desafia a criança, quando não é nem demasiado fácil, 
nem demasiado difícil. Crianças com elevados níveis de implicação exploram nos limites das suas 
capacidades. Dão o melhor de si. 

 

Fig. 10  – O que é a implicação? (adaptado a partir de Laevers, 2005b) 

 

2.2.1 Problemática subjacente à  

definição de comportamentos-problema 

Comportamentos que são conceptualizados como difíceis na infância podem incluir 

problemas nos hábitos de sono, choro constante ou dificuldade em ser-se confortado. 

Todavia, comportamento difícil numa criança é comummente dilatado de forma a incluir 

desobediência constante, agressão, birras e ainda todos os comportamentos que se revelam 

fontes de stress e perturbação para a criança, para a família, escola ou comunidade 

(Benavente, s/d; Bohnert et al., 2003; DeGangi, 2000; Golding & Rush, 1986). 

É neste sentido que Gelfand et al. (1997) explicam que os comportamentos-

problema podem ser o resultado do surgimento de interrelações complexas e conflitos 

devido a diferentes expectativas e experiências (em casa, relações sociais, contexto de 

acolhimento). 
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Fig.11 – Diferentes  perspectivas acerca dos comportamentos-problema (adaptado a 

partir de Bronson, 2000; Davie, 1986; Sagor, 1974; Harden et al., 2003) 

 

Egeland et al. (1990), bem como outros investigadores, verificaram que as crianças 

que revelavam comportamentos-problema em contextos de acolhimento durante os 

primeiros anos de vida estavam mais predispostas a apresentar problemas, mais tarde, 

noutros contextos educativos.   

O termo “problemas de comportamento” é frequentemente utilizado para indicar 

“acting out” e comportamentos exteriorizados que produzem um efeito perturbador nos 

outros e no ambiente, ameaçando, assim, as relações normais estabelecidas entre a criança 

e quem a rodeia. Contudo, também é utilizado como um indicador de dificuldades sociais, 

emocionais e comportamentais, as quais, independentemente das suas origens e funções, 

interferem com o bem-estar e aprendizagem da própria criança e dos outros 

(Papatheodorou, 2005; Zionts, Zionts & Simpson, 2002). São perturbações generalizadas 

de comportamento, sobretudo em termos de actividade, controlo e agressão. Tais 

comportamentos são declaradamente mais proeminentes em determinadas situações do que 

noutras e podem ser mais evidentes com uma determinada figura do que com outra. São 

situações que normalmente se verificam mais em rapazes, parecendo haver fraca 

associação com a classe social (Graham, 1986, citado em Portugal, 1995: 93). 

O que constitui comportamentos-problema em crianças pequenas é, antes de mais, 

uma questão controversa. Se as definições de problemas de comportamento não são claras 

Diferentes perspectivas acerca dos comportamentos-problema 

Teoria Psicodinâmica Teorias Biogenéticas Modelo Psicoeducacional 

Olhamos para uma 
manifestação comportamental 
acreditando que se trata de 
sintomas visíveis de impulsos 
ou conflitos internos, invisíveis 
ou inconscientes, cuja 
configuração básica é 
determinada quer pela 
disposição biológica herdada 
quer pelos eventos críticos ou 
experiências (sociais, culturais 
ou familiares) durante os 
primeiros anos de vida 
(Bronson, 2000; Davie, 1986) 

Compreendem e explicam o 
desenvolvimento do 
comportamento-problema em 
termos de predisposição biológica 
(do próprio indivíduo) (Sagor, 
1974) 

(Baseado nos princípios das teorias 
psicodinâmica e biogenética) 
enfatiza as raízes profundas e 
complexas dos comportamentos-
problema, sugerindo que o 
problema reside no indivíduo, no 
corpo ou na psique, ou em ambos 
(Harden et al., 2003). 
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e precisas, consequentemente o número de crianças identificadas ou sinalizadas, como 

exibindo comportamentos-problema, não pode ser determinado com precisão e de forma 

fiável (Kauffman, 1989).  

De acordo com DeGangi (2000), um modelo de observação/avaliação 

compreensivo com vista a avaliação/ sinalização da criança com problemas de 

comportamento necessita de:  

1) Avaliar a performance da criança nos processos sensório-motor, de regulação e de 

atenção que afectam a aprendizagem e os comportamentos funcionais;  

2) Incorporar observações comportamentais dos pais acerca da forma como os 

comportamentos da criança afectam o funcionamento dentro da família, inserida no 

ambiente familiar;  

3) Examinar as características dos pais (por exemplo, stress parental, estilos de 

interacção) e a disponibilidade dos mesmos para se envolverem na avaliação e no 

processo de intervenção e acompanhamento 

A terminologia empregue, enquanto designação diagnóstica tem, por tudo o que foi 

dito, evoluído. Os termos: comportamentos-problema, comportamento anti-social e 

perturbações de conduta passaram a ser utilizados para designar as crianças com 

perturbações de comportamento ou desvios comportamentais (Benavente, s/d). 

Fig. 12 – Instabilidade no uso das terminologias associadas aos comportamentos-

problema (Upton, 1983; Epstein et al., 1977; Zionts, Zionts e Simpson, 2002) 

 

No fundo, qualquer definição usada para nos referirmos aos comportamentos-

problema deve ajudar a compreender o contexto lógico e organizacional, bem como os 

objectivos de contextos particulares de educação, coadjuvando assim a formulação de um 

plano de intervenção que se baseie, sobretudo, nas necessidades e desejos das crianças.  

Factores fulcrais que contribuem para a instabilidade no uso das terminologias associadas aos 
comportamentos-problema 

Perspectivas teóricas acessíveis para a conceptualização de problemas de comportamento 

Preparação académica dos profissionais de diferentes áreas ou disciplinas 

Variedade de contextos onde as crianças exibem comportamentos problemáticos 

Problemas associados aos processos de avaliação e intervenção adoptados  



Capítulo I Enquadramento teórico sobre os comportamentos-problema 

 30 

Muitos foram os tipos de comportamentos-problema identificados, sobretudo no 

decorrer do século passado e muitos mais foram os termos utilizados para que técnicos, 

investigadores e educadores se referissem a eles. Fala-se frequentemente em 

comportamento problemático, desordem de comportamento, incapacidade ou deficiência 

comportamental, problema de conduta, inadaptação, comportamento perturbador/ 

insubordinado/ indisciplinado, comportamento agressivo e comportamento de oposição/ 

recusa (desafiador) (Kavale et al., 1986; Wood & Lakin, 1982). 

No que toca aos contextos de acolhimento, não são os “rótulos” atribuídos que 

interessam mas as características e background da criança associados à persistência, 

severidade e duração que marcam determinada manifestação comportamental. Neste 

sentido, verifica-se uma certa concordância no que toca a determinados comportamentos e 

suas características. 

 

Problemas emocionais e comportamentais podem ser explicados a partir de 

Factores biológicos 
Como sendo os genéticos, problema mental ou disfunção, má 
nutrição, alergias, temperamento ou doença física 

Factores familiares 

Como sendo a definição e estrutura da família, a interacção 
familiar, influências da família no sucesso ou insucesso e 
pressões externas que afectam a família 

Factores do contexto de 
acolhimento 

Como sendo a recepção das crianças, conhecimento ao nível 
do desenvolvimento humano (e infantil), desvios de 
comportamento da criança, (re)conhecimento de factores e 
situações de risco, e ainda disponibilidade e capacidades 
sociais apresentadas pelo adulto  

Fig. 13 – Problemas emocionais e comportamentais (Zionts, Zionts & Simpson, 2002) 

Muitos esforços têm vindo a ser feitos no sentido de compreender os 

comportamentos-problema nos mais pequenos, auxiliar pais e educadores de infância na 

difícil tarefa que pressupõe uma certa gestão do comportamento da criança e compreender 

os verdadeiros factores que potenciam determinadas reacções comportamentais por parte 

das crianças e dos adultos, procurando assim alcançar a essência do comportamento 

problemático. Actualmente, assume-se que, mais do que qualquer outra coisa, a 

complexidade do comportamento da criança requer conceptualização sistemática e 

observação, recolha de informação e teste de hipóteses/ estratégias. 
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Davie (1986) sugere que, antes de qualquer comportamento individual da criança 

ser considerado perturbador, pais e profissionais devem colocar a hipótese de esse 

comportamento ser um pedido de ajuda ou atenção, considerar possíveis conflitos 

interiores e eventos externos que podem ser responsáveis por desencadear tal 

comportamento, examinando simultânea e criticamente quando é que as suas próprias 

atitudes, percepções e regras despoletam dificuldades na criança. 

As estratégias de prevenção e resolução de problemas pressupõemAs estratégias de prevenção e resolução de problemas pressupõemAs estratégias de prevenção e resolução de problemas pressupõemAs estratégias de prevenção e resolução de problemas pressupõem    

Implementar uma abordagem holística que promova a construção de competências de 
base, no que toca ao desempenho social e, consequentemente, comportamental. 
Promover oportunidades de aprendizagem natural e prática de competências 
alternativas, com base numa grande variedade de circunstâncias diárias 

Introduzir um plano de acção preventivo logo no início do ano lectivo e incorporar 
oportunidades para que as crianças adquiram capacidades de “coping” 

Construir um processo individual que contenha informações relevantes fornecidas pelos 
pais ou por outras figuras de referência da criança, no acto de inscrição e ao longo de 
todo o processo de acolhimento em creche 

Felicitar a criança quando parece fazer uma boa escolha ou quando parece esforçar-se 

Construir confiança com as crianças, mostrando-se acessível e encorajador, sobretudo 
quando a criança mais precisa 

Reforçar os valores que devem orientar o comportamento e quais as competências que 
se deseja desenvolver 

Comunicar à equipa e aos pais as expectativas e estratégias a aplicar, ou seja, a 
especificidade da intervenção e seus objectivos 

Ser modelo a imitar e demonstrar as capacidades que se pretende que a criança aprenda 

Procurar reunir uma equipa competente, interessada, compreensiva e com formação 
adequada 

Designar um espaço de retiro para o qual a criança possa ser levada a fim de recuperar o 
seu auto-controlo e repor energias sozinha. Não se pretende que a criança seja isolada 
ou castigada, como consequência do seu “mau” comportamento mas levá-la, 
pacientemente, a compreender que necessita de um tempo para se restabelecer e reflectir 

Fig. 14 – Estratégias de prevenção e resolução de problemas (Brazelton, 2004; 

Campbell, 1995; Cohen et al., 2005; Cró, 1987; Gelfand et al., 1988; Zionts, Zionts & 

Simpson, 2002) 

 

É importante procurar saber se existe ou quem parece ser o focus do problema – o 

elemento perturbador, como é descrito o comportamento-problema, em que contexto o 
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comportamento-problema ocorre, quem considera o comportamento um problema, qual a 

definição usada e quem a usou para diferenciar esses comportamentos. 

Quando verificados em contextos educativos parecem ser conceptualizados como 

comportamentos “fora do lugar”. São, assim, considerados problemáticos devido ao 

“timing” e local onde ocorrem. Admite-se, por isso, que o comportamento não é 

perturbador por ele próprio, mas que se pode tornar perturbador (Lawrence & Stead, 1984).  

Sobretudo em crianças mais novas, o comportamento é frequentemente 

compreendido em termos de bem-estar, implicação e aprendizagem da criança e afectado, 

implícita ou explicitamente, pela compreensão individual e pelas expectativas dos adultos 

que participam na vida da criança. 

Sinais que despoletam preocupação em relação ao bem-estar da criança, saúde e 

possível desenvolvimento de comportamentos-problema, incluem exageros ou “desvios” 

de comportamentos esperados, mudanças repentinas no comportamento, comportamentos 

contraditórios, inconsistentes e confusos, comportamentos inapropriados persistentes e 

comportamentos que ameaçam ou enfraquecem a capacidade dos adultos para lidarem com 

eles – comportamentos desafiadores (Papatheodorou, 2005: 49). 

Quando se procura identificar sinais precoces de alarme deve-se procurar não 

repreender a criança sistematicamente, olhar para a violência dentro de um contexto, evitar 

estereótipos, prestar especial atenção a sinais de alarme dentro do contexto 

desenvolvimental e ter consciência de que determinados comportamentos “severos” são 

perfeitamente normais, tendo em conta os factores e condicionantes associados à criança - 

background (Zionts, Zionts & Simpson, 2002). 

Sobretudo os educadores têm sido associados à sinalização de comportamentos-

problema. São influenciados pela sua própria percepção do comportamento da criança, o 

que afecta consequentemente o nível e qualidade das interacções estabelecidas, bem como 

a forma como as tratam. Compreendem e consideram, por isso, o comportamento da 

criança à luz do seu próprio entendimento e expectativas. 

Neste sentido, a visão que se detém dentro de uma determinada cultura educativa, 

em geral, e dentro do contexto individual em particular, bem como as visões mais comuns 

acerca dos objectivos da educação e o seu papel, constituem os principais pontos de 
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referência para o educador na definição de comportamentos-problema. Para além disso, os 

educadores transportam para a prática as suas próprias definições subjectivas acerca dos 

comportamentos-problema.  

 

Dependendo da visão que o educador tem acerca das regras do contexto, 

expectativas comportamentais, valores, filosofias e conhecimento teórico, aprender e 

ensinar afectam a sua percepção acerca de comportamentos “normais”, “bons”, ou “ideais” 

e quais as más consequências de determinados tipos de comportamento (Lawrence e Stead, 

1984; Leach, 1977). Pressupõe-se que o importante é que os educadores consigam orientar-

se na essência e importância do seu trabalho que consiste na promoção do 

desenvolvimento holístico da criança, com base no bem-estar e implicação da mesma, 

focalizando-se nas competências que a criança precisa de adquirir para que possa superar 

provas futuras. 

2.3 Factores associados 

Existem, pois, muitos factores associados aos comportamentos-problema. 

Conclusões provenientes da investigação revelaram que um factor não existe sozinho, mas 

dentro da dinâmica de interrelações mantidas entre muitos factores que potenciam o 

comportamento problemático manifestado pela criança (DeGangi, 2000; Egeland et al., 

1990; Halpern et al., 2002; Joyce-Moniz, 1991) Estes factores podem ser examinados a 

três níveis diferentes de funcionamento, os quais reflectem a teoria ecológica de 

Bronfenbrenner: a nível micro, meso e macro. 

Efectivamente, os comportamentos-problema parecem ser explicados e 

compreendidos em termos de circunstâncias pessoais, familiares e fracassos. Classe social, 

estrutura familiar e stresses, como a separação dos pais, ou a escassez de ambientes 

estáveis têm sido estudados para indicar que o tipo de experiências que a criança tem 

importa. No que toca aos factores inerentes à própria criança destacam-se o temperamento 

difícil, problemas de saúde ou ansiedade. 

Existe, portanto, uma complexa relação entre causa e consequência no que diz 

respeito às variáveis familiares. As famílias podem causar perturbação, mas muitas vezes 

os problemas na família surgem como resposta aos problemas da criança. O 
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comportamento da criança parece estar, por isso mesmo, relacionado com um estilo 

parental disfuncional (Benavente, s/d).  

Violência, agressão ou conflito conjugal, condições psiquiátricas da mãe, 

comportamentos hostis, punitivos, autoritários, inconsistentes, fraca afeição e atenção, 

desacordo marital frequente, parentalidade “single” (só pai ou só mãe), entre outros, 

parecem contribuir, frequentemente, para o aparecimento ou agravamento de 

comportamentos-problema. (Walker-Hall & Sylva, 2001; Roff & Wirft, 1984). Relações 

familiares corrompidas são, muito provavelmente, influenciadoras, uma vez que podem 

exercer essa influência através de toda a infância e não somente durante um período 

particular. Contudo tal pode não acontecer. Pais muito competentes podem, assim, ter 

filhos muito problemáticos e pais problemáticos podem não os ter.  

Simplificando, os factores parentais devem ser vistos mais como parte de um 

quadro geral do que como um factor etiológico. Os pais primária ou secundariamente ao 

problema comportamental podem ser hipercinéticos, rejeitantes, pouco calorosos, 

estimulantes ou passivos. As mães, em particular podem apresentar níveis elevados de 

depressão e ansiedade, o que pode levar as relações familiares, sobretudo as conjugais, a 

não serem tão harmoniosas como seria desejável. Por outro lado, alguns pais podem não 

manifestar nenhuma destas características adversas (Portugal, 1995: 94). 

Como forma de minimizar o impacto provocado, por exemplo, pela entrada num 

novo contexto, deve atribuir-se a devida importância ao ambiente físico no que toca, por 

exemplo, à facilitação da aprendizagem. Um ambiente que atraia e estimule a criança 

permite uma exploração mais dinâmica, uma vontade de interacção mais evidente e evita 

que a criança se isole ou desenvolva problemas interiorizados. Em última instância aquilo 

que realmente importa é investir ao nível do bem-estar da criança, considerando pontos 

fortes e fracos, adoptando uma atitude de observação e reflexão sustentada e estabelecendo 

objectivos e estratégias de acção/ intervenção. 

2.3.1 Temperamento 

Não é claro que os níveis ou estados temperamentais da criança sejam preditivos de 

problemas comportamentais ou emocionais. Contudo, o temperamento difícil da criança 

parece assumir um papel significativo no aparecimento ou agravamento de determinados 

padrões comportamentais (Keenan & Shaw, 1994), sendo, também, provável que contribua 
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para o desenvolvimento de problemas mais tarde, no sentido em que a interacção das 

características únicas do indivíduo e as influências ambientais trabalham em conjunto para 

determinar comportamentos “(in)adequados” como resposta a estímulos internos e 

externos (Keenan et al., 1998). 

A questão do temperamento surge muitas vezes associada à abordagem dos 

comportamentos problemáticos (enquanto factor), uma vez que falar de temperamento é 

falar das qualidades individuais de cada criança - que são relativamente estáveis ao longo 

do tempo e perante diferentes situações (um misto de factores genéticos e experiências), é 

falar das características que tornam a criança um ser único (sobretudo no que toca à 

emotividade, actividade e sociabilidade), cuja contribuição é singular.  

Neste sentido, Thomas e Chess (1984) explicam que o temperamento é o modo 

característico da pessoa de abordar ou reagir a pessoas ou situações, e que este tem sido 

mencionado como que se referindo ao como do comportamento, ou seja, não consideram 

que o temperamento é aquilo que as pessoas fazem, mas o modo como estão naquilo que 

fazem. 

De acordo com Portugal (1995: 34, citando Thomas, Chess e outros autores 

relativamente ao New York Longitudinal Study (NYLS)) o temperamento remete para a 

regularidade e predictabilidade do padrão de funcionamento biológico da criança (ritmos); 

estilo de resposta da criança perante alguém desconhecido (aproximação ou evitamento); 

facilidade e velocidade com que a criança se adapta a alterações ambientais 

(adaptabilidade); qualidade dos sentimentos manifestados pela criança (qualidade do 

humor); nível de energia negativa ou positiva da resposta (intensidade de reacções); 

energia motora, ou falta dela (nível de actividade); nível de estimulação necessária para 

evocar uma resposta (limiar de responsividade); prontidão com que os estímulos externos 

podem alterar comportamentos em curso, tanto em termos de responsividade a outros 

indivíduos como na capacidade de completar uma tarefa (distractabilidade); quantidade de 

tempo em que a criança é capaz de estar envolvidas numa tarefa e resistência a abandoná-

la (atenção e persistência).  

Desta forma, considera-se que os factores temperamentais podem exercer uma 

influência significativa ao nível da frequência e intensidade de certos comportamentos. 

Muitos parecem ser os investigadores e técnicos que defendem que a tendência das 



Capítulo I Enquadramento teórico sobre os comportamentos-problema 

 36 

crianças em mostrar diferentes tipos de comportamento pode reflectir diferenças 

temperamentais. Da mesma forma, o temperamento da criança parece, também, afectar o 

desenvolvimento da personalidade ao influenciar o ambiente relacional em que a criança 

se desenvolve.  

A qualidade da vinculação da criança sugere, por seu lado, que o temperamento 

poderá ser um factor importante a par dos comportamentos e valores partilhados pelos 

adultos. Muitas das diferenças nas capacidades linguísticas, sobretudo aquelas que 

emergem no final do segundo ano de vida, reflectem diferenças no ambiente, incluindo a 

qualidade e quantidade do discurso dos adultos dirigido à criança. 

Ao que parece, os níveis de frustração, a frequência e intensidade do choro e a 

irritabilidade apresentam-se como preditores temperamentais da vinculação. Acredita-se 

que na base destas diferenças temperamentais na vinculação estejam condições 

neurológicas e fisiológicas, as quais determinarão a capacidade da criança se ajustar (ou 

não) às exigências e constrangimentos ambientais. 

É ainda importante considerar a necessidade de intervir numa perspectiva 

preventiva, considerando alguns factores protectores como: estruturas familiares 

compreensivas, existência de comunidades de suporte, intervenção precoce e qualidade do 

contexto de acolhimento. 

 

3 Qualidade e Práticas Educativas em Creche 

3.1 Qualidade em Creche 

Os contextos que recebem as crianças mais pequenas, sobretudo as Creches e o 

ensino Pré-escolar, constituem uma das primeiras experiências que estas têm numa 

organização exterior ao seu círculo familiar, onde se tenciona que sejam integradas e que 

venham a experienciar bem-estar e desenvolvimento. 

Tanto a investigação como a prática têm revelado uma estreita relação entre os 

níveis de qualidade dos serviços de acolhimento precoce e os níveis de desenvolvimento e 

bem-estar emocional da criança. As crianças que experienciam contextos educativos de 

elevada qualidade desenvolvem sentimentos mais elevados de auto-estima, segurança, 
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auto-eficácia, aspirações mais elevadas, reunindo, assim, um conjunto de competências 

indispensáveis ao desenvolvimento da vontade de aprender (Portugal, 2000c: 6). 

«Em épocas passadas, a qualidade era considerada mais um luxo do que uma 

necessidade, simplesmente subserviente à quantidade (…) [Nos nossos dias] a qualidade 

importa, e importa muito» (Kagan et al.; 1996 in Dahlberg, Moss e Pence, 2003: 12). 

A última década do século XX trouxe para o campo da educação o movimento da 

qualidade (Bush & Phillips, 1996). Este movimento afirmou-se pela criação de diversas 

perspectivas que organizam conjuntos de conceptualizações, questões e conceitos para 

pensar a qualidade (Zabalza, 1998), através de formatos que pretendiam avaliar, medir e 

desenvolver cooperativamente a qualidade (Pascal & Bertram, 1999), no âmbito de 

diversos modelos curriculares. 

A discussão acerca dos efeitos da Creche, por exemplo, conduziu progressivamente 

à consciencialização de que o seu impacto no desenvolvimento da criança dependeria, em 

larga escala, da sua qualidade. Tendo predominado a convicção de que contextos de 

cuidados e educação de alta qualidade se associavam a um desenvolvimento mais completo 

da criança, as preocupações acerca dos efeitos a médio e longo prazo da educação precoce 

não parental, conduziram a uma necessidade de definir operacional e quantitativamente a 

qualidade desses contextos (Harms, 1993).  

A qualidade é, por tudo isso, um tema extremamente pertinente nomeadamente 

porque, tanto a investigação como a prática têm demonstrado uma estreita ligação entre os 

níveis de qualidade dos serviços de educação de infância e os níveis de desenvolvimento e 

bem-estar da criança (Portugal, 2000c). 

A investigação demonstrou que contextos de qualidade têm efeitos significativos 

nas aprendizagens da criança ao longo de toda a sua vida, sobretudo ao nível do 

desenvolvimento afectivo e social. Indicaram também que é sobretudo, a natureza e 

qualidade das interacções que distingue os programas de elevada qualidade. Ou seja, os 

efeitos de um contexto dependem, sobretudo, do modo como é experienciado (bem-estar) 

pelas crianças que nele participam, sendo que o grau de implicação e os sentimentos de 

bem-estar se apresentam como os indicadores mais significativos da qualidade do contexto 

(Portugal, 1992b; 1992c; 1995; 1998; 2000c; 2001). 
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Para que realmente se compreenda a sua especificidade e relevância é aconselhável 

que se verifique uma consciencialização das diferentes dimensões da palavra “qualidade” 

em vez de se aceitar a sua definição com algo linear. Esta questão torna-se ainda mais 

pertinente se tivermos em conta que a palavra qualidade é frequentemente utilizada sem a 

noção ou conhecimento da sua complexidade e natureza multifacetada (Farquhar, 1999).  

Fig. 15– “Enquadramento conceptual para o desenvolvimento da eficácia” (Encontro 

Internacional Qualidade em Educação de Infância, adaptado de Pascal e Bertram, 1996) 

 

O mais importante é que a qualidade seja percepcionada por todos aqueles que se 

encontram abrangidos por determinado contexto, numa perspectiva de reconhecimento de 

necessidades e desejos. A qualidade surge, portanto, no cerne de tradições e práticas 

educativas, relações e estruturas, sistemas educativos e até mesmo de crenças familiares. 

Os resultados obtidos através de um número progressivamente crescente de estudos 

efectuados, sobretudo, nos domínios da neurologia, fisiologia e da psicologia, continuam a 

indicar que os primeiros anos de vida são cruciais na formação da inteligência, da 

personalidade e dos padrões de comportamento social. Ou seja, a natureza das crianças não 

parece ser puramente aditiva, tende, por outro lado, a gerar um efeito interactivo na 

activação do seu desenvolvimento. Como tal, qualquer programa de atendimento à infância 

deve assumir um carácter multifacetado e integrativo que vise a satisfação das 

necessidades das crianças aos mais diversos níveis. 

CONTEXTO PROCESSO RESULTADOS 

10 Dimensões de Qualidade 

Institucional 
Interacções 

3 Domínios de Impacto 

• Finalidades e objectivos 

• Currículo/ Experiências de 
aprendizagem 

• Estratégias de ensino e 
aprendizagem 

• Planeamento, avaliação e 
registo 

• Pessoal 

• Espaço educativo 

• Relações e interacções 

• Igualdade de oportunidades 

• Participação dos pais e da 
comunidade 

• Monitorização e avaliação 

Desenvolvimento das 
Crianças 
• bem-estar emocional 

• disposição para aprender 

• resultados e sucesso escolar 

Desenvolvimento dos 
Adultos 

Desenvolvimento 
Institucional 

Bem-Estar 
Envolvimento da criança 

(concentração, energia, 
criatividade, postura, expressão 

facial, persistência, precisão, 
tempo de reacção, expressões 

verbais, satisfação) 

Empenhamento do Adulto 
(sensibilidade, estimulação, 

autonomia) 
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Sendo a creche, por exemplo, «uma realidade e uma necessidade para muitas 

famílias» (Portugal, 2000a: 85) é fundamental conhecer o «que realmente constitui 

qualidade nos cuidados e na educação» (Laevers, 2005b). De acordo com vários autores 

(Balageur, Mestres & Penn, 1992; Williams, 1995; Pascal, Bertram e Ramsden, 1994, 

citados em Oliveira-Formosinho e Araújo, 2004), podem salientar-se algumas 

características comuns para a definição da qualidade, como o facto de constituir um 

processo problematizador, participativo, dinâmico, valorativo e situado. 

Para que os contextos de atendimento à infância consigam concretizar a sua função 

educativa, é preciso que os profissionais que nela actuam elaborem uma proposta 

pedagógica que correlacione em simultâneo o contexto de origem, as especificidades de 

desenvolvimento e o acesso a conhecimentos e habilidades próprios das crianças até aos 

três anos de idade.  

 

Sendo que a qualidade é um processo em evolução, ela depende dos agentes que 

dinamicamente são fulcrais para esse processo e para a sua promoção: educadores, 

crianças, pais (Malaguzzi, 1998). Se se endereçar a busca da qualidade para o interior do 

próprio processo, torna-se evidente a importância do olhar da educadora, da sua definição, 

da sua acção e reflexão. Da mesma forma, a própria criança deve ser considerada um ponto 

de referência obrigatório para a definição de qualidade enquanto agente activo incluído no 

processo de construção da qualidade, participante no processo de educação, e no processo 

de construção de significado da própria qualidade (Dahlberg, Moss & Pence, 1999; 

Edwards, Gandini & Forman, 1998; Hohmann & Weikart, 2004; Moss & Pence, 1994).  

Parece, por tudo isto, urgente questionar a aprendizagem superficial, aprendizagem 

que não afecta as competências básicas da criança e que permite que pouco se transfira 

para situações da vida real (Laevers, 2005b). 

Para além das questões estruturais e/ou financeiras é ainda importante que a questão 

da qualidade se relacione, entre outras questões, com: a forma como a criança se relaciona 

(de forma saudável e positiva) com a equipa de atendimento, relações positivas com os 

pares, poucas (ou nenhumas) preocupações dos pais no que concerne ao 

desempenho/actividade das crianças no âmbito do programa adoptado, “felicidade” e 
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motivação da criança dentro desse programa, níveis de congruência entre os pais e equipa 

permanente do contexto de atendimento da criança (Farquhar, 1999). 

Também para Portugal (2000a) a qualidade é «o que o educador pode construir no 

sentido de responder às características e necessidades das crianças, sendo crucial que os 

profissionais sejam capazes de compreender e reconhecer as necessidades das crianças e 

promover a exploração, respeitando a sua curiosidade natural.  

Esta perspectiva é, aliás, concordante com a de Laevers, que apresenta uma 

proposta de conceptualização da qualidade, no âmbito da designada Educação 

Experiencial, com a parceria da sua equipa do Center for Early Childhood and Primary 

Education – K.U. de Leuven. Considera que a qualidade se verifica sobretudo através da 

forma como a criança se sente (bem-estar) e a forma como se encontra envolvida nas 

actividades (implicação).  

Segundo Laevers (2005b) o sinal mais óbvio de bem-estar é o prazer, a diversão e a 

possibilidade de obter satisfação na interacção com os outros e nas actividades. As crianças 

apresentam-se felizes, sorriem e riem com facilidade, envolvem-se de forma espontânea. 

Mostram uma expressão facial aberta (receptiva), não parece haver sinal de tensão ou 

inquietação. Também a sua postura nos fornece muita informação: não se encolhem e 

exploram livremente o espaço que as rodeia. Quando as crianças se sentem bem 

demonstram uma atitude aberta em relação ao mundo que as rodeia (receptividade). O que 

quer que aconteça elas estão preparadas para o experienciar. Assim, o bem-estar indica que 

a criança se encontra bem emocionalmente e que se sente confortável consigo própria 

enquanto pessoa.  

O bem-estar gera energia e assegura que a criança permanece em contacto consigo 

própria e ganha força interior. Crianças munidas com este dinamismo interno tornam-se 

naquilo a que Dweck (1986, citado em Walsh & Gardner, 2005) se referiu como sendo os 

“mastery learners”, aprendizes que buscam desafios, que persistem mesmo quando 

confrontados com adversidades.  

Também a implicação se verifica quando uma criança se encontra envolvida 

(implicada), completamente “absorvida” pela actividade. Significa, também, que se 

encontra completamente disponível para novas experiências. Crianças com elevados níveis 
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de implicação exploram nos limites das suas capacidades, ou seja, na zona de 

desenvolvimento próximo (Vygotsky, 1984, 1987). Dão o melhor de si. 

A implicação depende da qualidade do contexto, da formação dos educadores, do 

apoio formativo de que estas dispõem ou da perspectiva pedagógica adoptada, logo pode 

conceptualizar-se como um estado, mutável pela própria qualidade dos contextos.  

Ainda de acordo com Laevers (1996, 2005a, 2005b) o facto da criança gostar do 

contexto que frequenta e sentir-se confortável depende fortemente da atmosfera. Se o 

ambiente for positivo e propício evidenciam-se interacções positivas. A própria disposição 

do espaço acaba por se revelar importante nas interacções estabelecidas entre as crianças. 

A separação das diferentes áreas e as cores influenciam, assim, comportamentos e relações. 

O ambiente, por outro lado, também é fortemente afectado pelas relações que são 

estabelecidas: entre as crianças, entre os adultos e entre os adultos e as crianças. As 

relações possibilitam momentos agradáveis e potenciam o desenvolvimento. As crianças 

procuram, por isso, actividades que correspondam aos seus interesses e capacidades. Como 

tal necessitam de espaço suficiente para que possam tomar iniciativa e corresponder aos 

seus próprios impulsos. O facto da criança ter a oportunidade de escolher o que mais a atrai 

não invalida, simultaneamente, a aplicação e preocupação com os limites, as regras claras e 

bem definidas e os acordos. Desta forma desenvolve-se a auto-iniciativa e paralelamente o 

sentido de responsabilidade, bem como a capacidade de gestão (de espaços, tempo e 

materiais), a cordialidade e o respeito. 

Num contexto de qualidade, a Educação Experiencial prevê que o conteúdo, a 

duração e a ordem dos diferentes componentes sejam adaptados de acordo com a idade da 

criança e as suas necessidades individuais e que o educador tenha a possibilidade de fazer 

escolhas específicas, estabelecer objectivos, determinar “work points”, planear a acção e 

avaliá-la posteriormente. Parte-se do pressuposto de que o educador é capaz de olhar 

segundo a perspectiva da criança e de ser empático, questionando hábitos e 

experimentando diferentes abordagens, com o intuito de realizar a sua missão com sucesso 

e alcançar níveis cada vez mais elevados de qualidade – ao nível das crianças e do próprio 

contexto.  

O modelo proposto por Laevers centra-se, sobretudo, na conceptualização das 

variáveis de processo, na medida em que o bem-estar emocional e a implicação foram 
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apontados pelos investigadores do Projecto de Educação Experiencial (EDEX) como sendo 

«indicadores conclusivos da qualidade da acção educativa» (Santos & Portugal, 2002). 

Laevers defende que se a atmosfera for positiva e propícia se evidenciam interacções 

positivas. O respeito e focalização na qualidade do contexto e das relações que se 

estabelecem com a criança parecem, neste sentido, ser o fundamento de toda a filosofia que 

deve presidir a um programa educativo de Creche.  

Portugal (2000a), retomando o pensamento de Gonzalez-Mena & Eyer (1989), 

propõe, neste âmbito, dez princípios educativos que deveriam encontrar-se em todas as 

(inter)acções desenvolvida em Creche. 

Princípios educativos (em Creche) 

Envolver as crianças nas coisas que lhes dizem respeito;  

Investir em tempos de qualidade procurando estar-se completamente 
disponível para as crianças;  

Aprender a não subestimar as formas de comunicação únicas de cada criança e 
ensinar-lhe as suas; 

Investir em tempo e energia para construir uma pessoa “total”; 

Respeitar as crianças enquanto pessoas de valor e ajudá-las a reconhecer e a 
lidar com os seus sentimentos; 

Ser verdadeiros nos nossos sentimentos relativamente às crianças; 

Modelar os comportamentos que se pretende ensinar; 

Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem e deixar as 
crianças tentarem resolver as suas próprias dificuldades;  

Construir segurança ensinando confiança; 

Procurar promover a qualidade do desenvolvimento em cada fase etária, mas 
não apressar a criança para atingir determinados níveis desenvolvimentais. 

Fig. 16- Princípios educativos em Creche (adaptado a partir de Portugal, 2000a) 

Para que tais princípios se revelem de forma efectiva é, particularmente, importante 

que o educador possua qualidades “especiais”, conhecimentos e formação adequados ao 

fornecimento de experiências de aprendizagem e desenvolvimento. As capacidades de 

empatia, responsividade, bem como a capacidade de promover interacções recíprocas e 

desencadear um desenvolvimento socioemocional saudável no seu grupo de crianças, 

constituem, equitativamente, fortes condicionantes correlacionadas, de forma positiva, com 

o nível de qualidade que é possível verificar em contextos de acolhimento precoce.  
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O que a criança experiencia nos primeiros anos de vida influencia marcadamente o 

seu desenvolvimento cerebral e o modo como irá interagir com os outros ao longo da sua 

vida. Crianças pequenas não se desenvolvem adequadamente em ambientes escolarizados, 

onde realizam actividades em grupo dirigidas por um adulto, mas em contextos calorosos e 

atentos às suas necessidades individuais (Portugal, 2000a: 88). 

Compreender a infância e definir respostas que sejam adequadas, implica que em 

cada instituição educativa, como espaço e tempo únicos, se interpretem, aprofundem e se 

interaja com os significados que as crianças, as suas famílias, e os diversos agentes 

educativos envolvidos conferem à acção educativa em curso (Coelho, 2004). A qualidade 

constitui, nos nossos dias, um grande desafio à educação. A qualidade começa com 

educação e termina com educação (Drugg e Ortiz; citados em Santos, 1998: 62). 

O facto de a criança estar presente num ambiente propício ao seu desenvolvimento 

e aprendizagem poderá ser consignado como um direito básico que lhe assiste (Formosinho 

e Araújo, 2004). 

 

3.1.1 O papel do educador 

“A formação continuada deve considerar o educador como um ser total. Sua identidade 

profissional está associada à identidade pessoal. São partes da mesma coisa. É importante, 

então, prestar atenção às concepções, crenças, valores e projectos de vida desse profissional. 

Muitos deles não aparecem claramente durante o processo de formação. Porém, reflectem-se na 

actuação desse profissional, influenciando a qualidade geral de seu trabalho.” (Pantoni et 

al.,1998, p. 26) 

Edwards, Gandini e Giovaninni (1996) defendem, no sentido da citação anterior, que 

a emissão precoce de alguns comportamentos da criança resulta da tendência dos adultos 

em pressionar as crianças. Levantam, assim, a hipótese de que as expectativas são a causa e 

o efeito do comportamento das crianças, uma vez que estas não só influenciam como são 

influenciadas. 

Laevers (1996) define o desempenho do educador como o modo através do qual o 

adulto lida com os conflitos, as regras e os problemas de comportamento. A compreensão 

de uma mediação adequada entre o educador e a criança pode optimizar o desenvolvimento 

e a aprendizagem da criança e favorecer a implementação de estratégias que fomentem um 
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acolhimento de qualidade. O trabalho do educador em creche exige, por exemplo, maior 

intimidade e contacto físico do que com crianças mais velhas. Essa acção pressupõe um 

envolvimento individual mas também um acompanhamento colectivo. Os educadores têm, 

por isso, a percepção de que, intencionalmente ou não, a sua acção e a forma como lidam 

com as crianças, afectam o seu desenvolvimento. 

 

O educador eficaz parece ser aquele que aprende a enfrentar as situações com uma 

atitude de resolução de problemas, aprendendo a arte de ensinar mediante uma reflexão 

aturada sobre a sua prática. Pressupõe-se, ainda, que o educador eficaz é aquele que 

“aprende a ensinar” como processo contínuo, sendo dotado de atitude e competências 

necessárias à optimização das suas capacidades docentes e da instituição onde trabalha 

(Arends, 1997). 

Um trabalho profissional de qualidade em creche deve estar sustentado por três 

relações [a) relações dos bebés/ crianças entre si; b) as relações de todos os adultos que 

compõem a organização da creche e c) as relações desses adultos que convivem directa ou 

indirectamente com os bebés/ crianças]. As dinâmicas de uma movimentação de uma 

acção educacional como esta passam por uma nova forma de olhar para o bebé/ criança, 

por um fazer mais próximo e espontâneo com eles e por permitir que o outro seja o que 

realmente é e pode ser (Chaves, 2001: 141-142). 

Parece extremamente importante que educadores e auxiliares responsáveis sejam 

carinhosos, compreensivos e que a sua acção seja consistente de forma a despertar nas 

crianças o seu desejo natural de aprender e comunicar, com base numa abordagem 

sensorial e corporal. Neste sentido, o ambiente de aprendizagem deve contemplar as 

necessidades de desenvolvimento da criança, bem como os seus desejos de aprendizagem, 

sobretudo no que toca a questões sociais, emocionais, de segurança e apoio, comunicação e 

interacção. 

A elaboração de um programa em creche passa pelo acordo entre os profissionais 

que nela actuam e também pelas famílias das crianças, que, num processo colectivo de 

discussões, aproximações progressivas e avaliações constantes, buscam garantir às crianças 

condições para crescerem, aprenderem e se desenvolverem (Mamede, 2001: 50). 
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A concepção de educação [de infância] como uma acção complementar à acção da 

família exige uma articulação entre família, escola e a própria comunidade na construção 

do projecto pedagógico da creche (…), ficando claro, no entanto, que cabe à educação [de 

infância] ir “além” da educação recebida na família e na comunidade, tanto no que diz 

respeito à profundidade de conteúdos, quanto à sua abrangência (Oliveira, 2001: 90). 

 

O estilo de interacção educativa é, muito provavelmente, uma das variáveis mais 

difíceis de avaliar em qualquer contexto de acolhimento, mas também uma das garantias 

mais seguras que permite alcançar a qualidade pretendida. Neste sentido, Bertram e 

colaboradores (1996: 295), definem o estilo do educador como um dos aspectos mais 

relevantes. 

“Le style de l’adulte represente une des variables contextuelles et désigne les 

innombrables interventions faites par l’adulte tout ao long de la journée, lors 

de ses interactions avec les enfants. Bien que ces interventions puissent varier 

énormément selon le type d’activités, le but de l’interaction ou les réactions et 

initiatives des enfants, on peut néanmoins discerner chez chaque adulte un 

modéle d’interaction qui lui est propre et que nous dénommerons son style.”  

A postura adoptada pelo educador determina, de acordo com as palavras de 

Bertram e colaboradores, a qualidade do contexto, na medida em que a atitude deste vai 

servir de exemplo a outros adultos e, obviamente, a todas as crianças que se encontram sob 

a sua responsabilidade. A sua atitude influencia, assim, tudo o que ocorre dentro desse 

contexto. Acima de tudo, e apesar das características individuais de cada educador, o que 

parece definir a qualidade da intervenção face a um comportamento-problema é a rapidez e 

consistência com que se actua e a capacidade de procurar compreender qual o factor que 

desencadeou tal comportamento. Importa que se verifique partilha de controlo num clima 

de apoio que apele à reciprocidade e que as estratégias de intervenção se baseiem num 

compromisso de apoio e resolução de problemas (inter)pessoais.  
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Definição e termos 
utilizados (para nos 

referirmos aos 

comportamentos-problema) 

Profissionais 

Influenciados por 
- Padrões 

- Sentimentos 

- Atitudes 

- Percepções 

- Crenças individuais 

- Responsabilidades 

- Deveres 

- Orientação teórica 

- Background 

- Valores 

- Tolerância 

- Fitness emocional 

Contribuem para a percepção dos outros e 
dos seus comportamentos 

Fig. 17  – Problemática e definição de comportamentos-problema (Jenkins et al., 1980;  

Kauffman, 1989; Lawrence e Stead, 1984; Leach, 1977; Winslow, s/d) 

De acordo com o projecto Birth to three matters – A Framework to support 

children in their earliest years (2005), para além das necessidades distintas, das 

capacidades e dos recursos disponíveis das Instituições, o importante é que os adultos que 

trabalham com as crianças, sobretudo os educadores, adoptem comportamentos e atitudes 

que permitam às crianças envolver-se. 

Os adultos que integram a equipa de assistência, devem ser capazes de 

�      Manter uma interacção social positiva com a criança para satisfazer as 
necessidades e interesses de cada uma;   

�      Se aperceberem das características de cada família; 

�      Demonstrar qualidade pessoal, competências culturais e linguísticas; 

�      Desenvolver confiança e autonomia no pessoal afecto, nas crianças e 
famílias; 

�      Criar um sistema desenvolvimental que privilegie as necessidades, 
habilidades adquiridas, progressos, dificuldades e interesses das crianças; 

�      Promover situações de interacção com outras crianças e com outros adultos; 

�      Valorizar o esforço da criança; 

�      Envolver-se em diálogo com os outros (colaboradores e crianças), de forma a 
possibilitar o desenvolvimento das suas capacidades de comunicação e enriquecer 
o seu vocabulário; entre outros. 

 

Fig. 18 – O papel dos adultos e da equipa de assistência em contextos de acolhimento 

precoce (Bolsoni-Silva & Marturano, 2002; Herbert, 1996; Post & Hohmann, 2004) 
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3.1.2 Vinculação e relações interpessoais 

As actuais tendências teóricas tendem a focalizar-se na emergência de diferentes 

afectos, nas suas correlações internas e nas circunstâncias em que foram despertadas. 

Outras investigações têm centrado a sua atenção na socialização das expressões 

emocionais e na compreensão de que as crianças pequenas revelam as suas emoções como 

respostas funcionais a circunstâncias externas. 

Também o modo como o espaço, o tempo e o grupo são organizados bem como o 

modo como as interrelações são geradas e mantidas dentro da equipa de acolhimento, com 

os pais e outros parceiros educativos, parecem constituir os factores fundamentais contidos 

no estilo de interacção educativa. 

Ao crescerem rodeadas de adultos calorosos e respeitadores, as crianças aprendem 

a confiar nelas próprias e nos outros, a serem curiosas e a procurarem novos desafios de 

exploração e aprendizagem. Para que os adultos compreendam realmente a criança devem 

procurar conhecer, compreender e apoiá-la através de procedimentos que contemplem 

atenção, observação, interacção física próxima e contacto verbal frequente e caloroso. 

Investigações recentes, baseadas nos pressupostos enunciados por Ainsworth e 

Bowlby, acerca da teoria da vinculação, salientam a ligação entre a qualidade da 

vinculação durante a infância e o desenvolvimento de competências sociais, cognitivas e 

emocionais. Reconhece-se, nos nossos dias, que a relação de vinculação serve de base para 

um conjunto de importantes representações mentais.  

Portanto, e citando as palavras de Stanley Greenspan (1997, citado em Post e 

Hohmann, 2004: 59), «relações consistentes e estimulantes com as mesmas pessoas que 

cuidam da criança, incluindo a figura principal, desde cedo e ao longo da infância, são as 

pedras angulares da competência emocional e intelectual, permitindo à criança formar um 

elo de ligação profundo que se desenvolve originando um sentimento partilhado de 

humanismo e, em última análise, de empatia e de compaixão. As relações tanto com os 

pais como com o pessoal educativo têm de ter estabilidade e consistência». 

O envolvimento activo de crianças em idade de creche com adultos atentos e 

disponíveis e com materiais atraentes e desafiantes propicia-lhes uma base de experiência 

fundamental à sua interpretação do mundo. À medida que (inter)agem com pessoas e 
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materiais, as crianças constroem uma cultura de conhecimentos básicos sobre 

características e consequências de determinadas acções. É sobretudo através da experiência 

repetida que as crianças vão conceptualizando o que vêem, estabelecendo, posteriormente, 

as suas finalidades e o domínio que é possível ter sobre as coisas que vêem. Tendo por 

base a perspectiva da vinculação, a qualidade das relações “seguras” está implicada no 

modo como a informação relevante da vinculação é codificada ou mobilizada.  

Não podemos negar, portanto, que a infância é a fase do desenvolvimento humano 

em que as relações sociais têm uma importância vital. É um dado adquirido e universal que 

qualquer criança estabelece vínculos com as pessoas que a rodeiam e, como tal, ingressa 

numa complexa teia de conteúdo relacional. As interacções com as figuras de vinculação 

vão sendo internamente organizadas como representações generalizadas do self, sobre as 

figuras de vinculação e sobre as relações (Luís, 1998: 54). 

Pressupõe-se que a vinculação é uma ligação emocional recíproca e duradoura entre 

o bebé e uma figura de referência, em que cada um contribui para a qualidade da relação. 

A vinculação tem, assim, um valor adaptativo para o bebé, assegurando-lhe que as suas 

necessidades psicossociais e físicas são satisfeitas. 

As crianças que estabelecem relações mútuas positivas com os pais e educadores 

ganham a partir dessas relações a coragem necessária para explorar o mundo. Sem estas 

relações de confiança a criança pode mesmo perder a vontade de viver e conhecer o que a 

rodeia, uma vez que as relações seguras partem de um diálogo colaborativo que apoia o 

desenvolvimento social, sobretudo no que toca à confiança, autonomia, iniciativa, empatia 

e auto-estima.   

Os seres humanos desenvolvem-se à medida que se relacionam, convivem e 

interagem com as pessoas que os rodeiam. É deste modo que se organizam os processos de 

socialização, uma vez que as interacções sociais decorrem sempre das relações humanas e 

dos vínculos (in)formais que nos aproximam ou separam. 

Os afectos condicionam, assim, as relações humanas, na medida em que a 

construção do mundo relacional depende, fundamentalmente, do carácter central dos 

afectos nas relações precoces. Só através desta perspectiva poderemos compreender as 

consequências nefastas, a longo prazo, na organização da vida afectiva, provenientes de 

situações de maus-tratos ou negligência. 
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A qualidade das trocas emocionais entre a criança e a figura de vinculação, quando 

o sistema de vinculação está activado, traduz, portanto, a qualidade da relação de 

vinculação (Luís, 1998: 55). 

A construção de uma proposta educativa baseada nos princípios da interacção deve, 

desta forma, favorecer as trocas recíprocas entre crianças e adultos, entre as próprias 

crianças e entre as crianças e os objectos; a construção de um contexto desafiante, 

estimulante e diversificado e uma rotina diária que compreenda actividades nas quais o 

cuidar e o educar acontecem em harmonia.  

 

Portanto, e corroborando o que foi referido anteriormente, é importante não 

esquecer que «aquilo que os bebés necessitam é atenção às suas necessidades físicas e 

psicológicas; uma relação com alguém em quem confiem; um ambiente seguro, saudável e 

adequado ao desenvolvimento; oportunidades para interagirem com outras crianças; 

liberdade para explorarem utilizando todos os seus sentidos» (Portugal, 2000a).  

 

O processo de desenvolvimento da qualidade é, ele próprio, desenvolvimental e, 

portanto, um processo de construção (Pascal & Bertram, 2000). Quando verificado em 

creche pode mesmo ser considerado uma medida preventiva (por si só) face aos 

comportamentos-problema. 

 

3.2 Práticas educativas 

Entre outros factores ligados ao desenvolvimento infantil, os problemas de 

comportamento têm sido enfatizados como uma das variáveis relacionadas às práticas 

educativas, tal como já foi referido anteriormente. 

No contacto diário, pais e educadores procuram direccionar o comportamento das 

crianças no sentido de seguirem determinados padrões morais e adquirirem uma vasta 

gama de comportamentos que conduzam a autonomia e responsabilidade, para que mais 

tarde possam desempenhar adequadamente o seu papel social. Por outro lado, também se 

esforçam para extinguir ou atenuar comportamentos considerados socialmente 

inconvenientes ou adversos. Enquanto agentes de socialização das crianças utilizam 

diversas estratégias e técnicas que pretendem orientar os seus comportamentos.  
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É a Skinner e seus colaboradores que se deve o termo modificação do 

comportamento. Estes foram os primeiros a advogar que o comportamento é controlado 

pelas suas consequências no meio e tentaram definir as condições segundo as quais a 

aprendizagem se processa, com o objectivo de predizer e controlar as condutas, nas mais 

variadas situações (Joyce-Moniz, 1991: 11). 

As técnicas de modificação do comportamento apoiam-se, em última análise, nos 

princípios gerais das teorias da aprendizagem, ou seja, nos processos de aquisição, através 

dos quais são estabelecidas certas relações entre estímulos e respostas. As novas 

abordagens de acolhimento e aprendizagem procuram, assim, promover o desenvolvimento 

tanto das capacidades cognitivas como das sociais. Nesta base, acredita-se que a 

aprendizagem ocorre através da experiência e observação directas mais do que por meio de 

repetições, castigos ou recompensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19  – “Desenvolvimento e aprendizagem” (Tavares e 

Alarcão, 1992: 89) 

 

A introdução da disciplina na vida da criança pressupõe um contexto de interacção 

e colaboração entre adultos e crianças, no qual são apresentados à criança normas e 

padrões morais através das práticas educativas. 

Para além da disciplina que deve ser experienciada e “aprendida” pela criança em 

contextos de acolhimento, também em casa essa mesma disciplina deve estar presente. O 

sucesso da intervenção adoptada em creche depende, e muito, da atitude, compreensão e 

continuidade que os pais e encarregados de educação demonstram fora deste contexto. A 

articulação entre educador e família é, por isso, fundamental. 
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De acordo com Webster-Stratton e Herbert (1993), colaboração pressupõe a 

construção de uma relação não culpabilizante, apoiante e recíproca, que considera os 

contributos únicos que educador e pais podem dar, nomeadamente, conhecimentos, forças 

e perspectivas baseadas na confiança e comunicação aberta. Esta construção permite, na 

opinião de Menezes (1999: 31), a criação de condições essenciais para a criança no sentido 

em que lhe permite organizar «de forma mais flexível e criativa possível as suas 

necessidades e as formas de lhes dar resposta, num processo eminentemente colaborativo». 

Os pais devem ser constantemente informados acerca das estratégias adoptadas e a 

adoptar pelo educador (e colaborar na selecção das mesmas), com o intuito de se 

estabelecer continuidade e articulação. A capacidade dos adultos reunirem esforços e 

estabelecerem os limites razoáveis de comportamento, justificando as suas atitudes 

parecem permitir à criança prever e planear a sua acção e os acontecimentos diários. 

Assim, e independentemente do papel desempenhado pelo adulto que acompanha e 

apoia a criança, o estilo de reacção correcto parece ser definido:  

� Pela capacidade de perceber quais são os interesses e necessidades da criança 

� Pela capacidade de dialogar de “igual para igual” e de “olhar” para o mundo 

através da perspectiva da criança 

� Pelo apoio fornecido aquando da interacção da criança com os seus pares e 

outros adultos 

� Pelo encorajamento demonstrado, sobretudo nas actividades que possam levar a 

criança a ter prazer e alcançar o êxito desejado (adaptado a partir de Carvalho, 

2005; Davie, 1986; DeGangi, 2000; Hohmann & Weikart, 2004) 

Através do comportamento dos adultos as crianças reconhecem, também, os 

modelos de relação e acção a demonstrar com pessoas e materiais. Sabendo isso, os adultos 

devem procurar manter uma postura correcta e firme que não esqueça, simultaneamente, os 

interesses e ritmos de cada criança e, como tal, a necessidade de proporcionar um ambiente 

flexível e seguro. 

Antes de iniciar qualquer intervenção que vise modificar o comportamento da 

criança é necessário definir essas condutas de forma clara, precisa e quantificável, só assim 

se poderão registar e analisar. Tal procedimento vai permitir conhecer com rigor a conduta 

da criança que se quer “mudar” e também a forma como ela se manifesta. 
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Um modelo colaborativo na intervenção parece constituir, efectivamente, uma via 

importante para a promoção da confiança, auto-suficiência e auto-eficácia, sobretudo nos 

próprios pais, na medida em que estes desempenham um papel de relevo na resolução de 

questões e dificuldades em parceria com o educador, o qual assegura, da mesma forma, a 

construção de um contexto apoiante e adaptado às características, necessidades e valores 

das crianças, junto das quais se propõe intervir (Webster-Stratton & Herbert, 1993).  

Este tipo de acompanhamento compreensivo incorpora a forma como o indivíduo 

funciona no seu ambiente no sentido de desenvolver capacidades de aliança e auto-

regulação, como forma de organizar comunicações e interacções socialmente propositadas 

com os outros e expressão de ideias e sentimentos emocionais enquanto aprendiz de si 

próprio, avaliando também a pertinência das suas respostas. As abordagens de interacção 

devem focar, sobretudo, o funcionamento da criança e da família, modificações ambientais 

que possibilitem à criança acalmar-se e organizar-se e desta forma melhorar as interacções 

adulto (pai ou educador) - criança (filho ou utente). 

Uma perspectiva compreensiva e devidamente alicerçada contribui, em particular, 

para que se verifiquem vantagens aos níveis da predição, prevenção e implementação de 

estratégias, na medida em que confere grande importância ao desempenho dos 

profissionais e aos métodos preventivos, bem como à preparação cuidada dos espaços de 

acolhimento. 

Considerar a criança como parceiro activo permite considerá-la como “capaz de 

aprender”. Ressalve-se, novamente, que a atitude do educador e a capacidade de enveredar 

por uma abordagem consistente perante a criança determina se esta é um mero objecto de 

cuidados e estimulação ou se é, realmente, um agente activo do seu próprio 

desenvolvimento. 

 

O conjunto de estratégias educativas utilizadas pode ser dividido, à primeira vista, 

em duas categorias distintas: as estratégias indutivas e as estratégias de força coerciva. 

Qualquer uma destas estratégias tem por finalidade comunicar à criança o desejo (dos 

adultos) de verem o seu comportamento “corrigido”. 

Para Hoffman (1975, 1994) a estratégia indutiva pressupõe que a criança se 

aperceba das consequências do seu comportamento nas outras pessoas chamando a atenção 
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para os aspectos consequentes da sua acção. Tal procedimento permite à criança ter a 

percepção das implicações das suas acções e, consequentemente, dos motivos que 

justificam a necessidade de transformação do seu comportamento. Através deste tipo de 

estratégia, a criança desenvolve a autonomia que lhe permite utilizar este tipo de 

informação para conduzir o seu próprio comportamento. Como exemplos desse tipo de 

estratégia podemos referir o uso de explicações sobre o comportamento da criança e as 

suas consequências, explicações a respeito de regras, princípios e valores. Estas estratégias 

tendem, por tudo o que foi dito, a facilitar a internalização de padrões morais (Hart, Ladd 

& Burleson, 1990; Hoffman, 1994). 

Por outro lado, as estratégias de força coerciva assumem-se, segundo Hoffman 

(1975), pela aplicação directa da força, incluindo violência física, privação de privilégios, 

entre outros. A criança controla, assim, o seu comportamento somente em função das 

reacções punitivas dos adultos. Para além do mais, estas produzem emoções de tal forma 

intensas (medo, raiva, ansiedade) que tendem a circunscrever ainda mais a oportunidade da 

criança compreender a situação e a necessidade de reorganização do comportamento. Por 

outras palavras, o controlo do comportamento da criança tenderá a depender de 

intervenções externas, uma vez que será incapaz de adquirir a capacidade de compreender 

as implicações e alcance provocados pelas suas acções. 

Para além de não contribuir para a aprendizagem de padrões adequados de 

comportamento, o uso frequente de estratégias deste tipo tende a fazer com que as crianças 

se comportem da mesma forma com os seus pares e com que os seus comportamentos 

agressivos e tentativas de transgressão se registem em maior número (Trickett & 

Kuczynski, 1986). 

Da mesma forma, o comportamento de crianças que costumam desafiar os adultos 

até serem punidas pode ser explicado no sentido em que as punições são geralmente 

seguidas pela atenção dos adultos arrependidos. O comportamento manifestado pela 

criança pode não ser mais do que uma simples chamada de atenção.  
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1  Motivação e objectivos do Estudo 

1.1 De natureza sócio-profissional 

A pertinência do estudo, abordada na revisão bibliográfica leva a acreditar que a 

problemática dos comportamentos-problema deve ser aprofundada e discutida. Esta 

temática merece ainda contemplar a perspectiva dos actores nela implicados, sobretudo 

os educadores a trabalhar em contexto de creche. 

Apesar da revisão da literatura, apresentada anteriormente, ter ajudado a 

conceptualizar alguns aspectos fulcrais do procedimento e das crenças dos educadores 

de creche, considerou-se essencial explorar a temática com base nos conhecimentos e 

atitudes individuais dos educadores, no seu conhecimento prático revelado através das 

atitudes e estratégias aplicadas e no seu conhecimento formal e experiencial. Tais 

conceptualizações parecem contribuir para a compreensão do modo como os educadores 

consideram a sua acção e a importância da mesma na sua actividade diária, na resolução 

de conflitos e na forma como lidam com os problemas de comportamento das crianças. 

Importa, assim, compreender as perspectivas e dificuldades das educadoras 

participantes no estudo, bem como as conceptualizações que orientam a sua acção, o que 

entendem por comportamentos-problema, o modo como actuam e os significados e 

princípios que regem a sua acção, no âmbito da problemática dos comportamentos-

problema. 

O conhecimento do que são comportamentos-problema ou “meninos-problema” 

apresenta-se como uma questão particularmente pertinente para quem trabalha com 

crianças dos 4 meses aos 3 anos, na medida em que a formação e a experiência não 

parecem revelar, necessariamente, conhecimento de um corpo de estratégias articuladas 

a considerar nestes casos.  

O presente estudo realizou-se com o intuito de aprofundar conhecimentos acerca 

dos comportamentos-problema mais frequentes em creche, explorando as 

conceptualizações das educadoras, no que toca à definição pessoal de comportamentos-

problema, práticas e estratégias aplicadas. 
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Para tal, procurámos responder às seguintes questões: 

1 - Tendo em conta o desenvolvimento da criança até aos três anos de idade, o que é que 

os educadores entendem por comportamentos-problema? 

2 - Perante um, suposto, comportamento-problema, o que é que os educadores 

costumam fazer? Porquê? 

3 - Os educadores depararam-se já com comportamentos-problema, enquanto 

profissionais a trabalhar em creche? Como lidaram com essas situações? 

4 - Quais as medidas de prevenção de comportamentos-problema utilizadas pelos 

educadores? 

 

Ao longo dos inquéritos pretendia-se, ainda, saber: 

� Serão os educadores capazes de identificar os diversos comportamentos-problema, 

considerando a natureza multifacetada dos problemas na infância? Estarão 

preparados para lidar com essas situações? 

� Face aos comportamentos-problema os educadores aconselham ou procuram o apoio 

de outros técnicos relacionados com a problemática em questão? 

 

Considerando estas questões como essenciais à investigação, procurou-se 

formular e organizar as diversas informações e desenvolver um trabalho que revestisse 

um duplo interesse: para os “meninos-problema” e para os educadores e outros adultos 

de referência. 

1.2 Motivação e objectivos de natureza pessoal 

Parece-nos pertinente referir uma questão que, a nosso ver, se revela 

extremamente relevante, tendo em conta que o investigador é, também, educador: a 

motivação e a história pessoal que levaram à presente investigação. A problemática dos 

comportamentos-problema em creche sempre acompanhou, explícita ou implicitamente, 

a vida profissional dos educadores de infância, provocando mudanças a nível 

profissional e, muitas vezes, a nível pessoal. 
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Enquanto educadora em creche responsável por um grupo de crianças com 

idades compreendidas entre os dois e os três anos, vi-me perante uma situação com a 

qual nunca tinha lidado antes. Uma das crianças do meu grupo começou a mostrar-se 

extremamente violenta consigo própria e com os outros. Para além de se magoar 

constantemente, batendo com a cabeça nas paredes ou nas portas, puxando os cabelos 

com muita força, arranhando e beliscando-se, era também frequente tratar as outras 

crianças como se fossem “objectos”, arrastava-as pelo chão agarrando os seus 

cabelos, batia com as suas cabeças umas contra as outras e contra as paredes, quando 

no chão, saltava para cima delas e dava pontapés, mordia e arremessava todo o tipo de 

brinquedos. Com três anos mostrava-se incapaz de controlar os esfíncteres (e a sua 

fralda tinha que ser mudada de pé), não era capaz de produzir vocalizações com 

significado, tirando breves monossílabos, dava sinais de ter muitos medos e parecia ter 

fraca resistência à frustração.  

Ao longo do ano, julgando que se tratava de uma “fase” que a criança iria 

transpor após algum tempo, procurei envolver a criança, gradualmente, nas diversas 

actividades que se iam desenvolvendo, contudo cedo percebi que tinha grande 

dificuldade em prestar atenção e permanecer implicada. 

Descobri ainda que a criança não tinha medo do escuro, o que me pareceu 

muito estranho tendo em conta que se assustava facilmente perante pessoas estranhas, 

tinha medo das alturas (em cima de uma cadeira, por exemplo), medo de movimentos 

rápidos (andar à roda) e medo de estar num espaço fechado com muitas crianças. Sem 

querer, acabei ainda por conhecer a empregada de casa desta família. Foi através 

desta senhora que me apercebi de que o comportamento da criança tinha realmente 

fundamento. Aos sábados a criança era sistematicamente deixada num quarto escuro 

desde de manhã até à hora de almoço e desde as duas horas até perto das seis (porque 

os pais tinham um cabeleireiro). Era, também, frequente os pais darem entrada no 

hospital com a criança por esta ter ingerido acidentalmente detergente, wc pato, after 

shave, entre outros.  

Considerando que a criança apresentava uma série de sinais e características 

que despertaram a minha atenção, e tendo também em conta que me encontrava no meu 

segundo ano de prática pedagógica optei por investigar e procurar a ajuda de um 

pedopsiquiatra (não para ajudar a criança em si, mas sobretudo para me esclarecer e 
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auxiliar), conversar com os pais e tentar encaminhar para as consultas externas do 

Hospital Distrital.  

Uma vez que a mãe da criança era auxiliar no Hospital foi relativamente fácil 

levá-la a marcar uma Consulta de Desenvolvimento. Durante a consulta a pediatra 

deixou bem claro que o comportamento da criança era o reflexo daquilo que os pais 

faziam. Tal conclusão provocou uma certa perturbação nos pais. Foi sobretudo este 

incidente que levou a um certo mal-estar e a um afastamento progressivo da creche.  

Apesar de ter tentado entrar em contacto com os pais várias vezes, a sua 

resistência foi mais forte. Tanto a pediatra como o pedopsiquiatra mantiveram contacto 

comigo no sentido de insistir com os pais para a necessidade inquestionável de 

acompanhamento da criança (e dos próprios pais). Algumas semanas mais tarde, 

acidentalmente, cruzei-me com os pais num centro comercial. Meti conversa e tentei 

perceber o porquê daquele afastamento. A sua resposta foi esclarecedora. Eu tinha-me 

metido onde não era chamada, os pais sabiam como educar o filho, achavam a criança 

perfeitamente “normal” para a idade e até mesmo mais responsável do que seria de 

esperar, ao ponto de afirmarem que saíam descansados, que o deixavam sozinho em 

casa e que até então nunca tinham tido problemas. Quando tentei explicar que essa 

situação era um tipo de negligência e que se algum dia algum dos técnicos decidisse 

entregar o relatório a uma assistente social eles corriam o risco de perder o filho, os 

pais optaram por virar costas e dizer-me para me meter na minha vida. Foi nesse 

momento que tive a noção de que, enquanto educadora, nada mais podia fazer, contudo 

enquanto pessoa senti que ainda havia algo a fazer. Marquei uma reunião com os 

técnicos que havia contactado e, juntos, solicitámos o apoio da equipa de Intervenção 

Precoce de Coimbra e procedemos à sinalização do caso na Segurança Social e na 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.  

Esta foi, sem sombra de dúvida, a situação mais complexa com a qual tive de 

lidar. Contudo muitas outras vão preenchendo os nossos anos lectivos. O facto de não 

me sentir preparada para lidar com este (e outros comportamentos-problema) despoletou 

a minha vontade de investigar esta temática. 

Foi, sobretudo, a partir deste episódio que passei a preocupar-me com a história 

pessoal (background), com a contextualização do seu comportamento e com a 

necessidade de atender e intervir individualmente perante as solicitações dos mais 

pequeninos. Estes episódios, apesar de serem complicados, ajudam-nos, muitas vezes, a 



Capítulo II Metodologia • Apresentação e interpretação dos resultados 

 61 

reformular, reflexivamente, a nossa prática, provocando alterações ao nível das nossas 

atitudes, crenças e estratégias. 

2 Metodologia 

2.1 Opção metodológica 

O método de recolha de informação seleccionado foi o inquérito por questionário 

de administração indirecta. A escolha do inquérito foi determinada pela oportunidade de 

recolher dados, de forma eficiente e rápida. Por outro lado, o inquérito permite 

economizar na colecta de dados devido à focalização providenciada por questões 

padronizadas. É contudo, importante referir que os inquéritos nem sempre fornecem 

respostas fidedignas, pois o seu preenchimento depende da motivação dos sujeitos, da 

sua honestidade, memória e capacidade de resposta. 

Os inquéritos eram constituídos por duas partes distintas (ver anexo 2). Na 

primeira procurámos conhecer o que as educadoras de creche entendem por 

comportamentos-problema, bem como as suas formas de actuação perante essas 

situações, através de quatro perguntas de desenvolvimento. Na segunda pretendia-se que 

as inquiridas assinalassem, com um sistema de cruzes, os itens que, segundo o seu ponto 

de vista, são sinais ou indícios de comportamentos-problema em crianças com idades 

compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos e que descrevessem uma situação 

problemática com a qual tivessem lidado ou estivessem a lidar. Esta segunda parte foi 

construída com base no PBCL e no KPC/KSC1. 

Tendo os inquéritos como alicerce desta pesquisa procedeu-se à confrontação 

dos dados através da comparação de conhecimentos e significados das 10 educadoras, 

numa perspectiva de confrontação dos diferentes tópicos. 

No sentido de orientar a recolha e análise de dados construíram-se grelhas e 

fichas de registo que, em muito, ajudaram a organizar ideias acerca da informação 

recolhida e elaborar um processo de cruzamento de dados.  

Apesar de não se ter considerado como objectivo principal proceder a uma 

investigação que recorresse a uma componente metodológica específica destacou-se, 

desde cedo, a vontade de descrever e explicar de forma válida e credível os dados 

                                                
1 Pre-School Behaviour Checklist (McGuire, J. & Richman, N., 1986, ed. NFER-NELSON) e Kohn Problem Checklist/ Kohn 
Social Competence Scale (Kohn, M., 1988, Manual Research Edition). 
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recolhidos para análise, considerando e interpretando os seus aspectos mais 

significativos. 

Através do processo de análise e interpretação adoptado, pretendia-se 

compreender a concordância e a divergência dos dados obtidos, reflectindo os pontos de 

vista com transversalidade. 

 

2.2 Os sujeitos do estudo 

 

O referido inquérito foi entregue a dez educadoras de infância que se 

encontravam, durante o ano lectivo 2006/2007, a trabalhar em creche. A escolha destas 

dez educadoras foi feita aleatoriamente através da consulta da lista das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do distrito de Viseu. 

Depois de seleccionarmos as Instituições, estabelecemos contacto com as 

mesmas, via telefone. A acessibilidade e disponibilidade demonstrada pelas educadoras 

determinou a selecção das mesmas, embora se tenha feito um esforço no sentido de não 

incluir educadoras que fossem conhecidas da investigadora. Este procedimento 

pretendia, somente, evitar que as respostas fossem dadas em função daquilo que a 

investigadora gostaria de obter. 

As educadoras que responderam ao inquérito fizeram-no de acordo com a sua 

própria vontade e interesse em colaborar. Considerámos essencial essa condição. 

 

Apesar da disponibilidade apresentada, considerámos fundamental: 

� Procurar educadoras que trabalhassem com crianças em contexto de creche, durante 

o ano lectivo 2006/2007; 

� Procurar educadoras que tivessem, pelo menos um ano completo de serviço em 

creche; 

� Não excluir, à partida, as educadoras em início de carreira (ou seja, no seu segundo 

ano de serviço). 

As educadoras inquiridas apresentavam idades compreendidas entre os 24 e os 

40 anos, sendo que a idade média é de 32 anos. É ainda de salientar que 5 das 10 
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educadoras inquiridas nunca trabalharam noutras valências (por exemplo pré-escolar), o 

que demonstra que a sua prática se refere exclusivamente ao contexto de creche. 

O referido inquérito foi aplicado entre Novembro de 2006 e Janeiro de 2007. 

 

2.3 Análise de dados (conteúdo) 

2.3.1   Primeira parte do inquérito 

2.3.1.1 O que entende por comportamentos-problema? 

 

Através da primeira questão apresentada pretendíamos perceber o que é que as 

educadoras entendiam por comportamentos-problema. Verifica-se que estas descrevem 

os problemas de comportamento através das características que apresentamos na figura 

seguinte. 
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Atrasos de desenvo lvimento

Distúrbios

Comportamentos que despertam interesse ou preocupação

Comportamentos que dão mais trabalho /interferem

Crianças dificeis

Problemas de interacção

Ansiedade de separação

Problemas de disciplina, alimentação, sono

Fobias

Hiperactividade

Comportamentos desviados

Relacionados com frequência e intensidade

 

Fig. 20  – O que entende por comportamentos-problema? 

Pela análise da figura 12 verificamos que muitas educadoras consideram que os 

comportamentos-problema estão relacionado com doença, atrasos, distúrbios ou 

incapacidades por parte da criança.  

 

Elsa (pergunta 1) - Situação de birra, doença, atrasos no desenvolvimento. 

 

Liliana (pergunta 1) - Quando em várias situações a criança apresenta comportamentos que revelam 

distúrbios.  
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Rita (pergunta 1) - Um comportamento-problema é um problema que desperta interesse e preocupação 

na educadora, sobretudo porque lhe dá mais trabalho do que seria normal. Comportamento-problema é 

todo o comportamento que interfere com o trabalho que a educadora quer desenvolver e com o bom 

funcionamento do grupo de crianças. 

 

Mónica (pergunta 1) - Qualquer tipo de problema que não se enquadre dentro dos parâmetros normais. 

Comportamentos que, de acordo com a idade da criança, se consideram estranhos ou desapropriados, 

podendo, por vezes, tais comportamentos trazer problemas físicos ou outros que daí possam advir. 

 

Ana Bela (pergunta 1) - Comportamentos-problema são comportamentos que se apresentam desviados, 

fora do comum, que de acordo com as estatísticas para uma determinada idade não se encontram dentro 

da normalidade. São comportamentos que nos fazem pensar na sua origem e no seu porquê. 

 

As citações anteriores parecem reflectir algum desconhecimento em relação à 

problemática do comportamento das crianças. A resposta da educadora Rita, ao 

considerar que os comportamentos-problema são os que «dão mais trabalho do que 

seria normal» ou interferem com o «trabalho da educadora», parece evidenciar uma 

centração naquilo que é problemático para o educador e não naquilo que é problemático 

para a criança, que compromete o seu bem-estar, implicação e desenvolvimento. Será 

neste sentido que alguns autores (Belsky, 1987; Berryman et al., 2002; Campbell, 1995) 

defendem que os educadores devem orientar a sua acção pressupondo que a evolução da 

criança não é um fenómeno exclusivamente natural, relacionando-se também com as 

circunstâncias actuais e com as ideias, expectativas e representações dos adultos que as 

acompanham. 

Há também quem, por outro lado, forneça respostas mais abrangentes. 

Claúdia (resposta 1) - Os comportamentos-problema podem incluir problemas de desenvolvimento. (…) 

Comportamentos-problema podem definir-se como comportamentos tão difíceis que ameaçam as relações 

normais entre a criança e as pessoas que a rodeiam. A meu ver, os comportamentos-problema dividem-se 

em: problemas de interacção entre a criança e os seus pais, pares ou pessoal da creche; ansiedade de 

separação; problemas de disciplina, padrão do círculo vicioso, etc.. Podemos ainda considerar os 

problemas de alimentação; de sono; de aprendizagem de hábitos de higiene e rotinas; fobias; 

“hiperactividade” ou défice de atenção e implicação (…). 

 

Sofia (resposta 1) - Comportamentos-problema são todos os problemas que se apresentam com uma 

severidade, intensidade e frequência diferente do que consideramos “normal” em contexto de creche. É, 

sobretudo, importante distinguir os problemas passageiros daqueles que parecem ter tendência a 
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persistir. Por norma, nós, educadores, associamos comportamentos-problema, sobretudo em rapazes, a 

atitudes que revelam claramente agressão, tendência destrutiva, ansiedade, desafio, birras, problemas de 

nutrição ou sono, etc. 

 

A resposta da educadora Cláudia permite compreender que para ela os 

comportamentos-problema são aqueles que «ameaçam as relações normais» da criança 

e reflectem as suas dificuldades no dia-a-dia. Tais problemas não parecem ser vistos 

como persistentes ou inultrapassáveis. Parece tratar-se de comportamentos “normais” 

que qualquer criança pode experienciar ou revelar no decurso do seu desenvolvimento. 

A educadora Sofia, por seu lado, refere aspectos como a «severidade, 

intensidade e frequência» dos comportamentos. Afirma, também, que é importante 

interpretar o comportamento da criança, no sentido de distinguir os comportamentos 

passageiros dos persistentes. Outro aspecto significativo é o facto de ter sido a única a 

admitir que os comportamentos-problema são frequentemente associados, pelos 

educadores, a rapazes e a atitudes que se revelam desafiantes para os educadores que 

trabalham com eles (Benavente, s/d; Bohnert et al., 2003; Bornstein & Genevro, 1996; 

Field, 1981). 

2.3.1.2 Perante um, suposto, comportamento-problema, o que costuma 

fazer? Porquê? 

Posteriormente procurou-se saber quais as atitudes adoptadas pelas educadoras 

quando se encontram perante um, suposto, comportamento-problema. 

 

 

 

 

 

Fig. 21  – O que costuma fazer perante um comportamento-problema? 
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É importante saber que 40% a 50%2 das educadoras consideram essencial avaliar 

a situação, procurar a origem e informar a família. Contudo, poucas são as que 

consideram fundamental investigar, conhecer as possibilidades de intervenção ou o 

background da criança e da família. 

Sofia (resposta 2) - Antes de mais procuro encarar o comportamento da criança da forma mais serena 

possível. Depois tento conhecer todas as possibilidades de intervenção. É sobretudo importante conversar 

com a criança e transmitir-lhe os meus sentimentos de forma clara, tentar conhecer a sua “história” e a 

sua família mais a fundo; tentar estabelecer uma ponte entre a creche e a família e investigar o tipo de 

comportamento quando surgem dúvidas (livros, Internet, revistas da área, etc.). O mais importante é que 

a criança compreenda as nossas acções e as consequências provocadas pelas suas. Só assim será capaz 

de respeitar regras e valores fundamentais ao seu desenvolvimento posterior. 

 

Mónica (resposta 2) - Depende do comportamento-problema em causa. Se for um comportamento-

problema grave, e dependendo da faixa etária da criança, existem várias formas de “castigar”, caso seja 

um comportamento-problema do foro agressivo ou malicioso. (…) Claro que também temos que ter em 

conta o estado psíquico da criança, se é, por exemplo, uma criança com NEE temos que ter outro tipo de 

atitude. (…) Contudo, podemos recorrer a uma conversa calma, como forma de advertência, podemos 

recorrer ao castigo ou, pura e simplesmente, ignorar. 

Nesta última resposta a educadora considera que a melhor forma de lidar com 

um comportamento-problema «do foro agressivo ou malicioso» é «castigar». 

Considera, posteriormente, que se deve ter em conta o «estado psíquico» e tratar as 

crianças com necessidades educativas especiais de forma diferente. Para além do castigo 

sugere ainda que se converse com a criança ou que se ignore a conduta. «Castigar», 

«ignorar» e ter uma conversa calma não parecem fazer parte de uma mesma estratégia. 

Assume-se, de acordo com referências bibliográficas actuais (Bee, 1995; Carvalho, 

2005; Coelho, 2004; DeGangi, 2000; Hohmann & Weikart, 2004), que cada criança 

deve ser respeitada e acompanhada de acordo com as suas necessidades individuais, 

independentemente do seu «estado psíquico», da «faixa etária» ou de se tratar de uma 

criança com necessidades educativas especiais. 

 

2.3.1.3 Descreva uma ou duas situações vividas por si em que teve de lidar 
com comportamentos-problema, descrevendo igualmente a forma como 
lidou com a questão. 

 

                                                
2 Em termos de percentagem, cada inquirida equivale a 10%, ou seja, na primeira categoria a percentagem 
é de 10%, o que nos diz que uma, das dez educadoras inquiridas, considera que é importante conhecer o 
background da criança. 



Capítulo II Metodologia • Apresentação e interpretação dos resultados 

 67 

Quando foi pedido às educadoras que partilhassem situações vividas em que 

tiveram de lidar com comportamentos-problema, descrevendo a forma como fizeram, foi 

realmente possível compreender as respostas dadas anteriormente. Três educadoras 

optaram por não responder. 

 

Catarina (pergunta 3) - Tive uma criança com dois anos que apresentava comportamentos que eu não 

considerava adequados à faixa etária apresentada. (…) Com dois anos metia constantemente as mãos na 

boca, colocava as mãos nas sanitas e levava à boca, babava-se frequentemente, auto-mutilava-se com os 

garfos, agredia os colegas com empurrões, mordidelas e puxões de cabelo, sem motivos. Todos estes 

factores levaram-me a concluir que algo de anormal se passava e como tinha outros pais a queixarem-se, 

falei com a mãe da criança em questão. Esta não aceitou, disse-me que a filha em casa não tinha esse 

tipo de comportamento e eu aguardei (…)A mãe (…) passou a evitar-me mas aos 3 anos foi a uma 

consulta de desenvolvimento sem eu saber (…) mais tarde alertou-me para o facto de a filha ter variantes 

da síndrome Dandy-Walker. Depois disso e com as metodologias e exploração de estímulos adequados, 

foi ver a criança a desenvolver. 

 

Cláudia (resposta 3) - Diariamente lido com problemas de disciplina que se manifestam principalmente 

por agressividade entre as crianças de 2-3 anos. Para resolver este tipo de comportamento utilizo, 

frequentemente, o “tempo de castigo”, que se revela muito útil, ao contrário das reprimendas ou castigos 

físicos (p.e. dar uma palmada) que só funcionam durante algum tempo – tornando-se ineficazes e 

prejudiciais, pois podem reduzir a sensação de segurança e auto-estima da criança. A maioria das 

crianças procura atenção quando apresenta um comportamento-problema, no tempo de castigo deve 

haver ausência de atenção por parte do adulto. Quando a criança tem um comportamento inadequado é 

estabelecido que será submetida a um tempo de “castigo”. É brevemente explicado, à criança, o seu mau 

comportamento e a seguir pede-se que se dirija à cadeira do castigo. (…) Quando chega o momento de se 

levantar o adulto pergunta calmamente (sem raiva) se ela sabe a razão do castigo. Se não se recordar do 

motivo será brevemente recordada. 

Outro comportamento frequente é a ansiedade de separação que se verifica, sobretudo, em pais com 

primeiro filho. Estes acreditam que a ansiedade de separação é um problema emocional grave e 

respondem à situação com uma atitude excessivamente protectora, evitando as separações e situações 

novas. Este comportamento pode, também, acarretar problemas na maturação e no desenvolvimento das 

crianças. (…) Assim, procuramos que os pais sejam estimulados a tornarem-se cada vez menos 

protectores e restritivos, permitindo à criança que ela se desenvolva normalmente. Os pais devem 

transmitir tranquilidade e confiança nas pessoas que cuidam das crianças. (…) Quando os pais não 

aceitam estas sugestões, as crianças acabam, muitas vezes, por abandonar a creche. 

 

Alcina (pergunta 3) - Lembro-me, por exemplo, do caso do Hugo que não se concentrava em grupo 

quando estava a contar histórias. Nestas alturas isolava-se, não se interessava pelo que se estava a falar. 

Se chamado à atenção pelo adulto, ele barafustava, esperneava, dava pontapés e batia no adulto. Depois 

de estudar os antecedentes da vida dele descobri que ele tinha sido abandonado pela mãe logo à 
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nascença e que foi para casa da avó materna para esta tomar conta dele, tendo a ajuda da madrinha 

sempre que fosse necessário. Ora, sabendo de toda esta situação fui-lhe dando mais atenção e afecto, e 

descobri que era o que ele necessitava, gostando bastante do meu colo e da minha presença. Sempre que 

lhe transmitia afecto e atenção ele modificava-se totalmente e tinha um comportamento dito “normal”, 

como o resto das crianças. Passou, a partir desses momentos, a chamar-me mãe, o que para mim foi uma 

felicidade! 

 

Sofia (pergunta 3) – (…) Um grupo de 3 ou 4 meninos (sexo masculino) envolviam-se, diariamente, em 

lutas entre si. Dessas lutas resultavam, muitas vezes, ferimentos como sendo arranhões, sinais de 

mordedura e muitos galos. Durante os primeiros dias não lhes mostrei que aquele comportamento me 

preocupava ou arreliava, contudo aproveitei para os observar atentamente e registar detalhadamente 

essas situações. Apesar de cada um deles já ter experimentado a dor parecia-me que não compreendiam 

o sofrimento provocado no outro. As necessidades de exploração da criança podem, muitas vezes, passar 

por este tipo de interacção, no entanto a severidade e frequência das agressões era tudo menos normal. 

Só passadas algumas semanas é que me apercebi que era uma dessas crianças que iniciava as cenas de 

violência em jeito de brincadeira. Os outros, provavelmente, com o intuito de se defenderem ou, de certa 

forma, se afirmarem respondiam “na mesma moeda”. Embora preocupada com os outros, procurei saber 

mais sobre o tal menino que despoletava a cena e foi então que soube que na sua família existia um 

historial de violência que abrangia todos os elementos da família (desde as crianças aos idosos) e todo o 

tipo de objectos para arremesso. Com um pai alcoólatra e uma mãe que poucas vezes se via, considerava 

quase impossível requisitar o seu apoio. Acabei então por transformar algumas características da creche, 

como sendo rotinas, equipamentos e oportunidades de exploração para tentar desviar a atenção da 

criança para aquilo que era essencial. Acabei também por convocar os pais para uma reunião privada 

(sem presença do Director da Instituição ou outros elementos da comunidade educativa) e, 

delicadamente, chamei-os à razão, explicando os efeitos do ambiente familiar na criança e, 

consequentemente, nos colegas. Apesar de me ter parecido que “tinha entrado a cem e saído a mil” notei 

mudanças progressivas e um interesse renovado na criança. Fui mostrando que confiava nos pais, 

enquanto pais e enquanto colaboradores na difícil tarefa que é educar. Isto fez toda a diferença. Hoje em 

dia quando me vêem na rua, uma vez que a criança está já no pré-escolar, agradecem o meu esforço e 

demonstram o orgulho que têm no seu filho. Verdade é que ao esperar para observar e avaliar a situação 

me apercebi que aquela criança era quem despoletava os episódios de violência. Talvez a minha calma e 

a minha análise me tenham permitido ajudar 3 ou 4 crianças investindo, sobretudo, numa delas. 

 

Em termos gerais o que parece evidente é a referência a crianças com cerca de 

dois anos, que apresentam comportamentos desafiantes. Referem comportamentos que 

não consideram adequados à faixa etária, problemas de disciplina, agressividade, 

ansiedade de separação, fraca concentração em grupo e lutas. Todas as educadoras 

sublinham que, de certa forma, a troca de informação com os pais e o trabalho em 

parceria, sugerem o pressuposto da importância do envolvimento parental. A 
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participação activa e a partilha com os pais parece revelar-se adequada e fundamental, 

enquanto factor essencial ao desenvolvimento de práticas educativas (de qualidade). 

Talvez o caso descrito pela educadora Catarina tenha sido um dos que apresentava mais 

indícios problemáticos. Neste caso a educadora demonstrou que nem sempre é fácil, à 

semelhança do episódio descrito pela educadora Sofia, levar os pais a compreender e 

colaborar.  

Os comportamentos-problema não o são, por norma, num único contexto, o que 

leva os pais, a determinada altura a procurar esclarecimento, seja com especialistas de 

outras áreas seja com o educador responsável. Daí a educadora Cláudia referir, numa 

questão anterior, que o educador deve «esclarecer» e «orientar» os pais. 

Só no primeiro caso se concluiu tratar-se de uma patologia. Em todos os outros 

casos não se justificou a requisição de outros apoios (médicos ou psicológicos). As 

educadoras adoptaram uma postura auto-suficiente, complementada pela colaboração 

parental. 

A educadora Catarina refere que as metodologias e os estímulos de que se serviu 

fizeram toda a diferença, contudo não refere especificamente o que fez e o que mudou 

na rotina da Creche após a consulta de desenvolvimento, o que não nos permite 

conhecer as estratégias adoptadas face à patologia diagnosticada na criança. 

Enquanto estratégia, perante problemas de disciplina (aos quais associa a 

agressividade), a educadora Cláudia refere-se ao “tempo de castigo”, que esclarece, não 

pressupõe reprimendas ou castigos físicos. Por acreditar que um «menino-problema» 

«procura atenção», opta por não dar atenção e retirar a criança da situação ou contexto 

onde determinados estímulos desencadeiam tal comportamento. À semelhança do que é 

referido por Larroy & Puente (1996), e segundo a mesma educadora, após o «tempo de 

castigo» o adulto deve conversar com a criança, “sem raiva”, com o intuito de que esta 

se aperceba que se tratou de um processo de causa-efeito, que o «castigo» foi a 

consequência imediata do seu comportamento. 

No que toca à ansiedade de separação – conceptualizada enquanto problema de 

comportamento, as estratégias a aplicar mudam substancialmente. Embora não 

considere este comportamento particularmente problemático ao nível da criança, 

considera-o em relação aos pais. Do ponto de vista desta educadora, neste tipo de 

episódios, a tranquilidade, confiança e afecto demonstrados por pais e educadores fazem 

toda a diferença, podendo inclusive determinar a permanência ou o abandono do 
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contexto de acolhimento. Tal opinião é reforçada por Hohmann & Weikart (2004), 

Papalia, Olds & Feldman (2001), Papatheodorou, (2005) e Post & Hohmann (2004).    

Por outras palavras, «a resposta de ansiedade parece ter uma função adaptativa, 

preparando o indivíduo para antecipar e responder a sinais potencialmente ameaçadores 

por mecanismos de evitamento ou outros, ajudando a criança a lidar com circunstâncias 

difíceis» (Portugal, 1995: 97).  

 

Efectivamente, também no caso descrito pela educadora Alcina a prática 

educativa privilegia a «atenção», o «afecto» e a «presença». Por outras palavras, esta 

educadora destaca a essência do seu papel enquanto figura de referência, bem como a 

importância de interpretar o comportamento da criança. Na verdade, este episódio 

permite consolidar uma ideia anteriormente sugerida: dependendo da “história” da 

criança, o seu comportamento pode ser considerado verdadeiramente problemático ou 

não. Em muitos casos, o comportamento-problema é ultrapassado se se der à criança o 

que ela necessita e se se lhe mostrar que as suas acções provocam efeitos nas outras 

pessoas. Tais procedimentos parecem, de certa forma, compensar e promover o 

reequilíbrio da criança. 

No caso da educadora Sofia ressalva-se a importância da observação e do registo 

em contexto de creche. Tal como ela própria refere «talvez a [sua] calma e a [sua] 

análise [lhe] tenha permitido ajudar três ou quatro crianças investindo, sobretudo, 

numa delas». Tal postura permite a esta educadora afirmar que as necessidades de 

exploração da criança podem, muitas vezes, passar pela agressão ou destruição. O modo 

como esta educadora direccionou a sua acção conduziu-a a determinadas estratégias que 

aplicou, mesmo sem o apoio inicial dos pais da criança, estratégias essas que pareciam 

procurar desviar a atenção da criança para aquilo que considerava essencial. O facto de 

ter optado por ter uma conversa, quase informal, com os pais é provável que tenha 

desencadeado nos pais a vontade de se envolverem, colaborarem e investirem no seu 

filho.  

Para além dos casos anteriormente referidos, foram ainda descritas situações em 

que a criança fazia birras constantes ou manifestava “indícios de hiperactividade” ou 

ansiedade. Estes comportamentos parecem ser referidos enquanto manifestações cada 

vez mais frequentes nos contextos de acolhimento precoce. O choro constante, 

sobretudo durante o período de adaptação, a ansiedade manifestada através do seu 
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comportamento acelerado ou, simplesmente, a expressão da energia própria da criança 

parecem revelar-se comportamentos desafiadores que, tal como se constata nas respostas 

dadas à primeira questão, exigem que os educadores adeqúem rotinas, estratégias e 

metodologias de trabalho. 

Em geral, assume-se que as educadoras definem um comportamento como 

problemático com base no comportamento geral do grupo e com base nas suas próprias 

expectativas. Parece evidente que uma birra, por exemplo, pode constituir um 

comportamento-problema para determinado educador e não para outro, tal como pode 

ser problemática numa determinada circunstância e não noutra situação diferente. 

Considerando a multiplicidade de comportamentos que se podem revelar 

problemáticos, parece impor-se uma “leitura” mais atenta das condicionantes que levam 

a que tal comportamento seja sinalizado. Procedimentos, como sendo a sinalização, a 

observação, a partilha e a troca de informação com os pais, favorecem a selecção e 

aplicação fundamentada de estratégias de intervenção, individuais e individualizadas. 

 

2.3.1.4 Medidas preventivas de comportamentos-problema em creche  

A maioria das educadoras parece acreditar, também, que é possível aplicar 

medidas de prevenção evitando a expressão de comportamentos que possam constituir 

um risco para a própria criança e para os seus pares. 
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Fig. 22  – Medidas preventivas no âmbito dos comportamentos-problema em creche 
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Tal como se constata pela consulta da figura anterior, as educadoras propõem 

uma série de acções que constituem intervenções educativas e de cuidado, que visam 

favorecer o desenvolvimento infantil, para além de pretenderem prevenir a ocorrência de 

comportamentos-problema. 

Destaca-se que nem todas as educadoras consideram as mesmas acções de 

prevenção, o que demonstra as diferentes concepções individuais/ profissionais: 

Catarina (pergunta 4) - Observação exaustiva e sistemática do grupo; carinho e amor a todo o grupo, e 

em particular às crianças que apresentam necessidades específicas de afecto; diálogo e explicação de 

todas as razões que nos levam a ter determinado comportamento; jogos de socialização, faz de conta e 

simbólicos; proporcionar autonomia e não super-proteger, deixar vivenciar, tocar e sentir 

 

Cláudia (pergunta 4) - A creche tem por objectivo criar condições para o desenvolvimento global e 

harmonioso da criança. Neste sentido, a criança tem que ter confiança no adulto, pois é a partir dessa 

confiança que a criança ganha a coragem de que necessita para explorar o mundo que existe para além 

dos pais. Uma creche onde predomina a confiança nos adultos e a afectividade está sempre presente, já é 

uma boa base para prevenir comportamentos-problema. 

 

Ana Bela (pergunta 4) - Criar um ambiente calmo, estimulante para a criança; alternância de 

actividades dinâmicas com relaxamento; aumentar gradualmente as actividades orientadas; muitas 

brincadeiras ao ar livre; usar os meios audiovisuais para uma estimulação assídua da audição e, 

principalmente, da linguagem; um ambiente afectivo e acolhedor; estimular as várias competências das 

crianças ao máximo, sempre de uma forma lúdica e motivadora; nunca haver “horas” expositivas mas 

situações em que a criança participa, sempre, de uma forma activa, seja exploradora, recreativa e saiba 

dar resposta aos problemas expostos. 

 

Sofia (pergunta 4) - Eu considero que um contexto em que haja preocupação de receber bem as crianças, 

de responder às suas necessidades e desejos já é, por si só, uma medida preventiva importante. Contudo, 

é também importante conhecer o grupo de crianças com que estamos a trabalhar e procurar investir ao 

nível dos seus medos e dificuldades, não esquecendo simultaneamente as suas qualidades e habilidades. 

O ambiente deve ser acolhedor, com materiais e equipamentos adequados; ajustar rotinas e actividades 

às características do grupo; estabelecer regras e limites consistentes; envolver os pais na educação dos 

seus filhos; ter uma ficha de acompanhamento de cada criança com todas as informações importantes 

registadas; dar sempre o exemplo, respeitar e mostrar disponibilidade às crianças (quer estejam bem, 

quer estejam mal); formar, quando possível, uma equipa em creche com formação adequada, que seja 

meiga e carinhosa, etc., etc., etc. 

Em seguida, far-se-á uma breve referência aos aspectos considerados mais 

significativos, no âmbito das estratégias referidas, anteriormente pelas educadoras. 
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2.3.1.4.1 Contexto de Acolhimento 

Em relação aos “cuidados” a ter ao nível do contexto de acolhimento (ou 

ambiente) procuram promover «um ambiente acolhedor e confortável para a criança» 

(Elsa), «calmo e estimulante» (Ana Bela); «pensado de forma a dar à criança o que ela 

necessita enquanto ser em desenvolvimento» (Rita), «com materiais e equipamentos 

adequados» (Sofia). 

Ao exporem as suas concepções sobre o «ambiente», as educadoras parecem 

descrever interacções que julgam fundamentais ao bem-estar da criança. Na maioria das 

respostas pode extrair-se preocupação em proporcionar condições adequadas e 

satisfatórias para a criança.  

Os educadores atribuem, por norma, grande valor às condições estruturais 

relativas a espaços, equipamentos e materiais disponíveis nas suas instituições por 

considerarem que contribuem consideravelmente para o sucesso da sua 

acção/intervenção. Neste sentido, procuram rentabilizar os seus recursos enquanto 

dimensão facilitadora e sistémica. 

«Estabelecer regras e limites consistentes» (Sofia) parecem permitir articular, 

dentro desse contexto, as exigências do próprio espaço com os desejos da criança. Da 

mesma forma, «ajustar rotinas e actividades às características do grupo» (Sofia) 

permite tornar os cuidados e a educação mais previsíveis e aplicar com maior eficácia 

estratégias de controlo e acção. As rotinas parecem ser, por isso, essenciais à 

organização e rentabilização desse contexto, na medida em que organizam o tempo, a 

acção e o espaço. Nas palavras de Chaves (2001: 140), um ambiente bem organizado e 

definido é um ambiente rico de estímulos e desafios ao desenvolvimento que facilita a 

realização de propostas educacionais, as quais serão verdadeiras vivências num crescer 

mais abrangente.  

Uma dimensão que se julga implícita é a “segurança” desses espaços. Um 

ambiente seguro permite à criança sentir-se protegida e cuidada, na medida em que lhe 

são asseguradas condições de saúde e higiene, e onde os riscos são controlados numa 

perspectiva de prevenção de acidentes. Mais importante ainda é que a criança 

experiencie segurança afectiva e bem-estar emocional. 
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2.3.1.4.2 Observar e prestar atenção 

A observação, tal como prestar atenção, é amplamente mencionada como 

estratégia a aplicar antes e a após a ocorrência de um comportamento-problema: 

� Elsa (pergunta 4) – «detectar, o mais precocemente possível, indícios de problemas» 

� Catarina (pergunta 4) – «observação exaustiva e sistemática do grupo» 

� Mónica (pergunta 4) – apesar de crer que não se podem tomar medidas preventivas 
considera que o mais importante é prestar «atenção» 

� Ana (pergunta 4) – «estarmos o mais atentos possível» 
� Alcina (pergunta 4) – «estar atenta aos comportamentos da criança», «observar 

com atenção» 

� Sofia (pergunta 3) – «aproveitei para observar atentamente e registar», «observar e 

avaliar a situação» 

Observar as crianças parece favorecer a obtenção de informações que permitem 

ao educador conhecer a diversidade de experiências e vivências das crianças em 

contexto familiar ou de atendimento precoce. Parece ainda permitir que se apercebam do 

desenvolvimento da criança a nível psicomotor, social, afectivo, cognitivo e linguístico, 

considerando a multiplicidade de interpretações possíveis. 

A observação (da criança e do grupo) permite conhecer as capacidades, 

interesses e dificuldades, que permitem ao educador planear e avaliar. Sobretudo no que 

toca a dificuldades sensoriais ou físicas, a observação revela-se essencial e 

extremamente pertinente na medida em que pode ser essencial ao encaminhamento 

adequado. 

«Observações sistemáticas são necessárias no sentido de precisar quais são esses 

efeitos, quais as crianças mais vulneráveis, quais as circunstâncias do seu 

desenvolvimento, e de que modo essas circunstâncias afectam o seu desenvolvimento. 

Como o bem-estar sócio-afectivo da criança é básico para o seu desenvolvimento e 

funcionamento no dia a dia, o debate sobre quais factores ou combinação de factores 

que colocam a criança em risco, permanece uma questão em aberto de grande 

significado e importância» (Portugal, 1992b: 10). 

Efectivamente, a observação parece constituir a atitude fundamental que permite 

avaliar, registar e comunicar os progressos da criança, bem como a eficácia da própria 

acção da criança em função dos objectivos da creche. 
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2.3.1.4.3 Postura do educador  

� Catarina – «o educador deve dar carinho e amor a todo o grupo» 

� Sofia – o educador deve «receber bem as crianças», «dar o exemplo, respeitar e 

mostrar disponibilidade» 

As atitudes destacadas por estas duas educadoras pressupõem sentimentos e 

acções que tomam em linha de conta, quer a individualização da acção quer a 

convivência em grupo, enquanto oportunidades fundamentais para a criança aprender a 

confiar, cooperar e respeitar. 

Importa, assim, referir que o crescimento saudável não parece ser aquele em que 

a criança é desviada ou poupada das suas dificuldades mas, por outro lado, ajudada a 

aprender a lidar com os obstáculos e conflitos, na medida em que eles fazem parte da 

realidade. 

A capacidade empática sugerida pelas educadoras Catarina e Sofia parece 

permitir que se identifiquem as necessidades e desejos da criança e se garanta uma 

atitude profissional mais cuidada, perspectivada com base no pressuposto de que «a 

criança precisa de ter confiança no adulto» (Cláudia) e usufruir de um «ambiente 

afectivo e acolhedor» (Ana Bela). 

Sintetizando, subentende-se que o educador reconhece e atribui significado aos 

comportamentos da criança, conferindo uma dimensão comunicacional às interacções e 

aos padrões individuais de comportamento, desenvolvimento e aprendizagem. 

Parece importante que o educador demonstre respeito pelo nível 

desenvolvimental que implica o reconhecimento das necessidades e potencialidades da 

criança numa determinada “etapa” ou “fase”, cujas características parecem ser 

universalmente reconhecidas através da aquisição de determinadas competências ou 

comportamentos.  

Este respeito e reconhecimento parecem prender-se com a interacção 

estabelecida entre a criança e o adulto, a prestação de cuidados, a organização de rotinas 

e a dimensão educacional. 
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2.3.1.4.4  Afectividade  

As citações apresentadas, para além de estreitamente associadas ao perfil do 

educador (e em particular ao das duas educadoras), remetem também para uma 

dimensão, articulada com a primeira, que é designada frequentemente por afectividade. 

As educadoras referem-se à afectividade como uma noção central que pressupõe 

o estabelecimento de uma relação individualizada e próxima, ou seja, uma extensão que 

compreende a natureza da relação estabelecida entre o educador e as crianças.  

A afectividade remete, desta forma, para relações de confiança e segurança que 

visam o bem-estar da criança, na medida em que é encarada como factor que afecta a 

“qualidade” do contexto e o sucesso das intervenções. 

De um modo geral, é entendida como a capacidade que determina a atitude das 

pessoas perante experiências ou vivências e que permite perceber o mundo e a realidade. 

Exerce, por isso, de forma directa ou indirecta, uma profunda influência sobre o 

pensamento e conduta do ser humano. 

Aos olhos das educadoras traduz-se em investimento (na criança), o que reflecte 

uma postura quase maternal, através da qual procuram proteger e cuidar das crianças 

estabelecendo relações empáticas, regulares e seguras. 

De acordo com vários autores (Ahnert & Lamb, 2004; Ainsworth, 1979; 

Brazelton, 1988, 2002), a afectividade assume um papel essencial, para os educadores, 

na medida em que consideram que só através dela é que a criança será capaz de confiar, 

sentir-se segura e feliz. 

 

2.3.1.4.5 Diálogo com a Família 

Ao longo de toda a primeira parte do inquérito predomina a ideia de uma 

parceria colaborativa entre educadores e pais, na medida em que se pretende uma 

continuidade do trabalho desenvolvido em ambos os contextos, alicerçado no respeito e 

confiança mútuos.  

Para as educadoras trata-se de uma relação fundamental, quer na prevenção quer 

no acompanhamento de comportamentos problemáticos durante os primeiros anos: 

� Catarina (perg. 2) – «primeiro informo a família» 

� Cláudia (perg. 2) – «comunico-o [problema] aos pais”, “esclareço [e] oriento-os» 
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� Ana Bela (perg. 2) – «participá-lo à família», «pôr [os pais] a par»; «depois em 

conjunto (família – creche) resolvermos» 

� Alcina (perg. 4) – «conversar com a família (…) para colaborar» 

� Sofia (perg. 2) – «tentar estabelecer uma ponte entre a creche e a família»; (perg. 4) 

– «envolver os pais na educação dos seus filhos» 

 

Para as educadoras, a pareceria entre família e creche parece ser imprescindível. 

Apesar da intenção manifestada o desenvolvimento de relações de parceria nem sempre 

é fácil. Este facto é particularmente importante se se considerar que as crianças vivem 

experiências de sociabilidade na família e na creche, em simultâneo. O mais importante 

será compreender que os esforços devem ser feitos nos dois contextos e que os pais não 

são, à partida, os responsáveis por todas as dificuldades de comunicação (ou problemas 

de colaboração) verificados.  

Na opinião de Musatti (1998) «não é possível isolar a contribuição da 

experiência da creche no desenvolvimento da criança». Da mesma forma considera que 

«a frequência de creche modifica, directa ou indirectamente, a natureza da experiência 

em família».  

Fundamentalmente, parece ser importante que a criança se aperceba de que há 

uma forte ligação e uma relação dinâmica entre os pais e a educadora, pois só desta 

forma a criança será capaz de se adaptar, envolver e comunicar com outras figuras, que 

não as de referência até então. 

Esta relação parece ser particularmente importante quando uma criança apresenta 

um comportamento-problema. Só com base nesta parceria é que se poderá levar a cabo 

um trabalho de intervenção sustentado, coerente e adaptado. Se uma das partes não 

desempenhar o seu papel em conformidade com a outra, é altamente provável que o 

comportamento-problema se venha a agravar, tendendo a persistir no tempo.  

 

2.3.1.4.6  Diálogo com a Criança 

A relação dialógica que a educadora procura manter com os pais ou 

encarregados de educação parece estender-se às próprias crianças: 

� Catarina (perg. 4) – «diálogo e explicação (à criança) de todas as razões que nos 

levam a ter determinado comportamento» 
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� Cláudia (perg. 3) – «o adulto pergunta calmamente (…) se ela [a criança] sabe a 

razão do castigo. Se não se recordar do motivo será brevemente recordada» 

� Sofia (perg. 2) – «é sobretudo importante conversar com a criança e transmitir-lhe 

os meus sentimentos de forma clara» 

 

Apesar de muitas vezes os educadores sentirem que a criança não consegue 

captar, na íntegra, a mensagem que se pretende passar através de uma «conversa», estas 

educadoras consideram que o diálogo é fundamental. 

Este diálogo parece ser muito mais do que discurso oral ou explicação racional. 

Apresenta-se profundamente corporal e afectivo na medida em que procuram contactar 

com a criança usando uma “linguagem” que ela compreenda. Sem diálogo não há 

inquietação ou reflexão, passos essenciais à aprendizagem da criança. Da mesma forma, 

a criança é levada a ter em conta a experiência do adulto, reconhecendo assim o seu 

papel no seu desenvolvimento e na sua vida. Através do diálogo pretende-se esclarecer 

a criança, fazê-la conhecer os efeitos provocados nos outros, levá-la a reconhecer 

processos de causa-efeito, levá-la a reflectir e, sobretudo, a aprender.  

Esta dimensão revela-se, à semelhança da dimensão anterior, fundamental como 

estratégia de prevenção e interacção face a crianças cujo comportamento se revela um 

desafio. 

O testemunho das educadoras leva a acreditar que, sem a colaboração dos pais 

pouco pode ser feito, mas sem a colaboração da criança e o seu envolvimento é ainda 

mais difícil solucionar os seus problemas. 

 

2.3.1.4.7 Contactar com outros profissionais 

Muitas são as educadoras que sugerem o encaminhamento para outros 

profissionais: 

� Catarina (perg. 2) – «encaminho para uma consulta de desenvolvimento e futura 

avaliação psicológica» 

� Liliana (perg. 2) – «contactar profissionais da área» 

� Rita (perg. 4) – «devemos conhecer ou indicar outros especialistas» 

� Cláudia (perg. 2) – «indicar aos pais a consulta de um especialista» 
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� Alcina (perg. 4) – «devemos pedir para que (…) tenha apoio de carácter técnico: 

que poderá ser um educador de apoio, terapeuta da fala, médico, psicólogo, 

pedopsiquiatra (…)» 

 

Ao referirem, diversas vezes, a vontade ou necessidade de encaminhar as 

crianças para outros técnicos parecem, de certa forma, assumir uma certa dificuldade em 

adoptar uma postura de resolução de problemas. A resolução de problemas não se 

restringe às “brigas” e “guerrinhas” evidentes entre crianças. Os comportamentos 

problemáticos devem ser considerados numa intervenção, com vista ao bom 

funcionamento do grupo, ao bem-estar das crianças e ao seu desenvolvimento pleno. 

Muito pode ser feito até que se decida enveredar por um apoio mais específico. Em certa 

medida subentende-se que o encaminhamento surge como uma “passagem de 

testemunho”, evitando intervenções focalizadas, registo e reflexão. 

Apesar da documentação mais recente privilegiar parcerias com técnicos de 

diferentes áreas (psicólogos, nutricionistas, enfermeiros) com vista ao melhor 

desempenho dos educadores e resposta às necessidades das crianças não se prevê uma 

dependência permanente. Há, antes de mais, todo um trabalho de observação, registo e 

reflexão que não pode ser legado, o qual pressupõe o envolvimento consciente e 

implicado do educador. 

Considera-se que o contacto com outros profissionais deve ser aproveitado como 

estratégia de resolução dos problemas manifestados pela criança, mas também como 

possibilidade de enriquecimento pessoal e profissional para o educador. Quanto mais 

abrangente for o conhecimento do educador no que toca, por exemplo, aos problemas de 

comportamento, mais fácil será lidar com eles, moldá-los (quando possível) e prevenir 

episódios futuros na criança em questão e nas outras crianças. 

 
 
 

2.3.1.4.8 Outras estratégias 

Tal como é possível constatar, através da citação (da resposta 4) da educadora 

Sofia, impõe-se ainda considerar a postura do educador, bem como outras medidas 

preventivas de extrema relevância, a saber:  

� «receber bem as crianças»  

� «ter uma ficha de acompanhamento da criança» 
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� «dar sempre o exemplo»  

� «formar, quando possível, uma equipa em creche com formação adequada» 

 

Esta educadora considera, à semelhança do que é defendido por Mamede (2001: 

51), que a forma como a criança é recebida (na creche) é um aspecto muito significativo, 

particularmente difícil para crianças e pais, por considerar que este passo é fundamental 

na determinação da postura da criança durante todo o dia de permanência em creche. 

Trata-se de um “ritual” a que, na opinião do autor, nem sempre se atribui a devida 

importância.  

A sugestão da ficha de acompanhamento da criança é, também, uma medida que 

não foi sugerida por nenhuma outra educadora. Subentende-se que se refere à 

documentação a que a Gestão da Qualidade das Respostas Sociais em Creche (2005) se 

refere como sendo o “Processo Individual da Criança”. De acordo com essa mesma 

documentação, trata-se de um conjunto de documentos que dizem respeito a cada 

criança onde constam informações relativas à instituição, à própria criança e à família. 

Para além destes pretende-se que sejam ainda anexadas fichas de avaliação de 

diagnóstico, planos de desenvolvimento individual com o registo da avaliação das 

necessidades da criança, relatórios de avaliação da aplicação do plano de 

desenvolvimento individual, informação médica, registo de integração e adaptação da 

criança, etc. 

Ao referir-se a esta «ficha de acompanhamento da criança» deduz-se que 

defende uma estratégia de registo permanente e sistemático baseado na observação, 

planificação e avaliação das acções e comportamentos manifestados pela criança. 

Este procedimento visa, muito provavelmente, organizar a acção/ intervenção da 

educadora e reconhecer as características, pontos fortes e dificuldades da criança, na 

tentativa de lhe facultar oportunidades de desenvolvimento que vão ao encontro das suas 

verdadeiras necessidades. 

A educadora Sofia considera ainda que o educador deve «dar sempre o 

exemplo». A criança aprende “a ser” com base naquilo que vê. Isto revela que as 

crianças são excelentes observadoras e imitadoras, daí a necessidade de cuidados 

redobrados no que toca aos comportamentos e atitudes demonstrados pela equipa de 

acolhimento. Não se pode pedir a uma criança que respeite se não for respeitada, tal 
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como não se pode pedir a uma criança que cumpra quando ninguém à sua volta parece 

fazê-lo.  

Cabe, sobretudo, aos educadores demonstrar e expressar comportamentos e 

atitudes que se espera encontrar na criança. Tal como na questão do «diálogo com a 

criança», também aqui a troca de informação se faz com muito mais do que palavras. É 

sobretudo curioso o facto da educadora ter optado pela palavra “sempre”. Esta palavra 

impõe consistência e regularidade, ou seja, o educador não pode apresentar 

comportamentos muito oscilantes na medida em que corre o risco de confundir a 

criança, provocar inquietação ou ansiedade. 

A possibilidade de reunir uma equipa com formação adequada revela-se, 

também, uma questão pertinente, sobretudo porque grande parte dos estudos feitos em 

contexto de creche revelam que esta é uma das variáveis fundamentais, entre outras, na 

construção de contextos de qualidade (Gonzalez-Mena e Eyer, 1989; Owen, 2005; 

Papalia, Olds & Feldman, 2001; Post & Hohmann, 2004; Illinois State Board of 

Education’s 0-3, s/d; Farquhar, 1999; Wolfe & Haddy, 2001). 

 
 

2.3.2 Segunda parte do inquérito 

Na segunda parte do inquérito foi apresentada uma lista de comportamentos que é 

possível observar em crianças durante os primeiros anos de vida (ver anexo 5). 

Essa lista era constituída por 57 itens, dentro dos quais era possível identificar 28 

comportamentos que se destacavam pela sua intensidade (que são, sem dúvida 

comportamentos-problema), 22 comportamentos que podiam ser considerados problemáticos 

mas que não são necessariamente comportamentos-problema e 7 comportamentos que não 

eram comportamentos-problema. 

Tal como foi referido anteriormente, as respostas fornecidas evidenciam a motivação 

e a interpretação pessoal de cada educadora. Torna-se, portanto, evidente que a experiência 

do educador, a sua história pessoal e o seu conhecimento profissional determinam a 

interpretação de um comportamento como problemático ou não. Por outro lado é, também, 

possível que, através da provável comparação dos itens apresentados, as respostas reflictam, 

somente, os comportamentos que as educadoras consideram mais preocupantes ou 

desafiadores. 
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Foi pedido às educadoras que assinalassem, com uma cruz, os itens que 

consideravam, segundo o seu ponto de vista, sinais ou indícios de comportamentos-problema 

em crianças com idades compreendidas entre os quatro meses e os três anos de idade. 

Respostas esperadas 

Educadoras 
São comportamentos-

problema                               
(28) 

Podem ser considerados 
comportamentos-problema                                    

(22) 

Não são comportamentos-
problema                                    

(0) 

Elsa 22 13 0 

Catarina 11 2 0 

Liliana 12 3 0 

Rita 18 5 1 

Cláudia 20 7 0 

Mónica 12 8 0 

Ana 21 9 0 

Ana Bela 10 3 0 

Alcina 17 6 0 

Sofia 28 2 0 

Fig. 23 - Incidência de resposta – Comportamentos-problema em creche 

Através do preenchimento da referida tabela procurámos perceber as 

conceptualizações individuais de cada educadora no que toca à questão dos comportamentos-

problema. 

Não era esperado que as educadoras assinalassem, somente, os comportamentos 

verdadeiramente problemáticos, pretendia-se também conhecer a opinião das inquiridas 

acerca dos comportamentos que podiam ser interpretados como problemáticos.  

Fundamentalmente, pretendia-se que as educadoras fossem capazes de indicar os 

comportamentos mais problemáticos e de não seleccionar nenhum dos comportamentos que 

não deviam ser considerados comportamentos-problema.  

Do preenchimento desta parte do inquérito resultou ainda uma outra relação de dados 

(ver anexo 4) que permitiu obter uma visão global, no que diz respeito à incidência e 

frequência das respostas fornecidas. 

Tendo em conta que eram apresentados 28 itens que remetiam para casos que podem, 

sem dúvida, ser considerados comportamentos-problema, a média foi de 6 respostas por 

item, sendo que o número de respostas obtidas, em cada um destes tópicos, oscila entre 1 

(10%) e 10 (100%). 
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Nº do item 3 4 7 8 11 12 13 15 17 18 19 22 23 24 

Percentagem de 
respostas 

30% 50% 80% 30% 100% 60% 100% 70% 60% 90% 50% 80% 80% 70% 

               
Nº do item 25 27 28 30 31 35 41 42 44 45 47 49 52 56 

Percentagem de 
respostas 

90% 60% 80% 40% 20% 40% 40% 10% 90% 80% 60% 80% 50% 10% 

Fig. 24  - Percentagem de respostas obtidas nos itens relativos a comportamentos-problema 

As educadoras revelaram unanimidade ao assinalarem, todas elas, os itens 11 e 13 

que se referiam, respectivamente, a uma criança que faz birras ou tem acessos de cólera 

frequentes, que bate frequentemente ou que se descontrola emocionalmente e a uma criança 

que luta, morde, dá pontapés frequentemente, bate com os pés ou retém a respiração. 

Acreditam, neste sentido, que os comportamentos mais problemáticos são aqueles que 

revelam descontrolo emocional, agressão e desafio. É igualmente evidente que se preocupam 

com crianças que demonstram uma expressão melancólica, abatida ou triste; crianças que 

colocam em risco a sua integridade física (e a dos outros) e crianças com tendência 

marcadamente destrutiva, na medida em que a percentagem de respostas obtida (nos itens 18, 

23, 25 e 44) se situa entre 80% e 90%. 

Regista-se ainda uma percentagem de respostas muito alta (80%) em comportamentos 

que pressupõem desobediência e “controlo” difícil, confusão ou desorientação, indiferença 

ou apatia (itens 7, 22, 45 e 28). 

Os itens mais assinalados remetem para (itens 7, 11, 13 e 25) situações em que o 

comportamento se caracteriza por interacções agressivas ou exageradas para com os pares e 

descontrolo, sobretudo, emocional. São episódios que colocam em risco o bem-estar e a 

integridade física da própria criança e dos seus pares, na medida em que há um risco 

acrescido de se virem a verificar sequelas físicas, como consequência da incapacidade de 

controlar do seu ímpeto. A agressividade parece, assim, ser uma das características que mais 

interesse desperta nas inquiridas. Grande parte dos comportamentos que assinalaram como 

problemáticos referem-se a situações de agressividade, violência ou descontrolo emocional 

acentuado. Assinalam, primordialmente, crianças que revelam um comportamento impulsivo, 

défice de atenção, temperamento difícil; fracas competências sociais e pró-sociais; fracas 

aptidões resiliência face à frustração e dificuldades em termos de aprendizagem. 

Também os itens 18, 22 e 28 revelam, tal como a maioria dos comportamentos-

problema observados na infância, problemas ou dificuldades emocionais. Os 
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comportamentos descritos nestes itens revelam a existência de perturbação afectiva e 

parecem desencadear, frequentemente, outros problemas de alimentação, sono e 

concentração (também descritos na grelha). Uma criança que se revela perturbada e ansiosa 

chama a atenção do adulto, sobretudo porque a ansiedade tende a ser considerada como um 

marco emocional e cognitivo importante, reflectindo, por exemplo, a vinculação à mãe. 

Parece que as educadoras compreendem que a estabilidade dos cuidados “substitutos” pode 

fazer a diferença entre o mal-estar permanente da criança e o mal-estar seguido de reconforto 

e atenção. Também a investigação tem sublinhado o valor da continuidade e da consistência 

dos cuidados, no sentido de permitir às crianças estabelecer ligações emocionais precoces 

com as pessoas que cuidam dela. 

O número de respostas obtidas nos itens 42 e 56 é igualmente digno de registo, mas 

por razões distintas. Uma vez que só uma educadora assinalou este tipo de comportamento 

assume-se que, para a grande maioria das inquiridas, o facto de uma criança ser muito 

sensível ao ponto dos seus sentimentos serem facilmente magoados (item 42) ou mostrar 

dificuldade em abandonar a creche no fim do dia, não levanta (grande) preocupação. 

Diversas referências bibliográficas recentes (Birth to three matters, 2005; Brazelton & 

Sparrow, 2004; Cohen et al., 2005) referem, ao contrário dos resultados obtidos pela presente 

investigação, que estas são duas questões às quais outros educadores têm atribuído grande 

importância, por despertarem neles consternação e poderem indiciar necessidade de 

acompanhamento individualizado. 

No primeiro caso, denota-se uma fragilidade emocional acentuada, que pode ter sido 

desencadeada por experiências ou vivências que influenciaram negativamente a criança e 

provocaram dificuldade em lidar positivamente com os seus sentimentos e com a interacção 

levada a cabo pelas pessoas que a rodeiam (sejam elas crianças ou adultos) (autores). 

O segundo caso revela também, frequentemente, um desequilíbrio emocional 

provocado por dificuldades ou problemas relacionados com a relação estabelecida entre mãe/ 

pai e filho, sobretudo porque se espera que a criança tenha vontade de reencontrar os seus 

pais e que esse reencontro seja caloroso e emotivo. Tal comportamento pode, também, dever-

se ao excesso de horas passadas no contexto de acolhimento. Talvez a criança não tenha 

oportunidade de experienciar, em casa, momentos de qualidade com os seus pais ou, por 

outro lado, se sinta feliz e perfeitamente adaptada no contexto de acolhimento. De certa 

forma, a criança assume que a educadora é a pessoa em quem pode confiar, por partilhar com 

ela grande parte do seu tempo, por aquela lhe dedicar atenção e amor e lhe fornecer tudo 
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aquilo de que realmente necessita (Hohmann & Weikart, 2004; Laevers, 2005a, 2005b; 

Mamede, 2001; Post & Hohmann, 2004). 

Devido ao papel que os educadores são “obrigados” a desempenhar hoje em dia, 

parece ser muito frequente, encontrar crianças que experienciam no contexto de creche 

aquilo que a família não pode oferecer em virtude das suas condições de vida.  

 

No que se refere aos comportamentos que se poderiam considerar potencialmente 

problemáticos mas que não constituíam, à partida, comportamentos-problema, as respostas 

foram igualmente esclarecedoras. 

 

Nº do item 1 2 5 9 10 26 29 32 33 36 38 

Percentagem de 
respostas 

30% 10% 50% 50% 70% 20% 20% 10% 30% 30% 0% 

            

Nº do item 39 40 43 46 48 50 51 53 54 55 57 

Percentagem de 
respostas 

20% 20% 10% 50% 20% 20% 10% 40% 20% 20% 30% 

Fig. 25  - Percentagem de respostas obtidas nos itens relativos a comportamentos que 

poderiam ser considerados problemáticos 

 

A média, em cada item desta categoria, é de 3 respostas, que oscilam, em termos de 

número por tópico, entre 1 e 7 (10% e 70%). 

Embora o facto da criança não falar ou mostrar muita relutância em falar possa 

encarar-se como um comportamento normal em crianças em idade de creche, sobretudo 

porque ainda se encontram numa fase de descoberta e aprendizagem das dimensões 

linguísticas e comunicacionais, 70% das educadoras inquiridas consideram que se trata de 

um comportamento-problema. 

Da mesma forma, cerca de 50% considera que são problemáticos os comportamentos 

que evidenciam dificuldade em controlar os esfíncteres (item 4); dificuldades em emitir sons 

ou pobreza de articulação (item 9); e ainda situações em que a criança não consegue 

comunicar as suas necessidades ao adulto (item 46). 

Por outro lado, curiosamente nenhuma das educadoras inquiridas assinalou o item 38, 

o qual é relativo a situações em que a criança não se mostra responsiva perante as abordagens 

amigáveis de adultos ou crianças. A capacidade responsiva da criança evidencia o seu bem-



Capítulo II Metodologia • Apresentação e interpretação dos resultados 

 86 

estar e revela o tipo de relação que estabelece com a educadora. Uma criança que não se 

mostra responsiva pode, entre outras coisas, revelar conflitos internos ou que se encontra 

afectada por factores negativos (sobretudo no caso de se tratar de um comportamento que não 

é habitual).  

Em termos de número de respostas dadas, os itens 2, 32, 43 e 51 só foram assinalados 

por uma educadora, cada. 

Tendo em conta que estes itens se referem a situações em que a criança está sempre 

muito ocupada, em que a criança demonstra ciúme quando o educador presta atenção a outras 

crianças, em que a criança não é responsiva perante abordagens amigáveis e em que a criança 

é facilmente dominada e “mandada” pelas outras crianças, subentende-se que para as 

educadoras os comportamentos que não pressupõem agressão e violência, que não colocam 

em risco, à partida, o bom funcionamento do grupo e o trabalho a desenvolver no contexto, 

não merecem tanta atenção ou preocupação como os anteriormente referidos. 

Em certa medida, é passada a ideia de que os comportamentos verdadeiramente 

problemáticos são aqueles que interferem, sobretudo, com o trabalho desenvolvido pela 

educadora. Ou seja, são dignos de sinalização os comportamentos que, tal como foi referido 

pela educadora Rita (na pergunta 1), dão «mais trabalho do que seria normal», 

«[interferindo] com o trabalho da educadora». 

 

Relativamente aos comportamentos que não são considerados (à partida) 

comportamentos-problema, só se considera digno de registo o facto de uma educadora ter 

assinalado o item 37 que se refere a situações em que a criança se zanga quando 

interrompida, pelos adultos, no seu jogo. 

 

Nº do item 14 16 20 21 34 37 

Percentagem de 
respostas 

0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Fig. 26  - Percentagem de respostas obtidas nos itens relativos a comportamentos que não 

são, à partida, comportamentos-problema 

Parte-se do pressuposto que a criança aprende agindo e explorando, mostrando 

implicação e vontade de aprender. Assim sendo, é perfeitamente normal que a criança não 

aceite, de bom grado, a interferência do adulto, sobretudo em situação de jogo. De acordo 
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com Bee (1995), Hohmann e Weikart (2004) e Post e Hohmann (2004) o adulto (educador) 

deve respeitar os interesses e ritmos da criança, procurando fazer jus às suas necessidades e 

intenções. Crê-se, por isso, que quanto muito, o educador pode propor à criança que transite 

de actividade, utilizando estratégias apelativas que despertem o seu interesse, sem imposição 

ou obrigatoriedade. 

 

2.3.3 Terceira parte do inquérito 

Posteriormente foi pedido às educadoras que revelassem se, naquele momento, 

tinham alguma criança, na sua sala de creche, que apresentasse um comportamento que as 

preocupasse. 

Quatro educadoras responderam que não, cinco talvez e apenas uma respondeu que 

sim.  

De entre as seis educadoras inquiridas que responderam sim ou talvez, apenas três 

optaram por descrever a sua preocupação. 

Uma das educadoras referiu o caso de uma «criança que destrói brinquedos e 

materiais». Outra revelou que tem três crianças, na sua sala, que lhe despertam preocupação: 

«uma é filha de um alcoólatra, muito agressiva, frequentemente malcriada [e tem por hábito] 

tirar os brinquedos aos colegas e [meter] na sua mochila para levar para casa. Outra 

criança (…) tira as coisas da sala e leva nos bolsos para casa, tem memória muito fraca e é 

muito distraída. A outra criança é muito parada, não brinca com as outras crianças, fala 

muito pouco, é muito triste, muito desmotivada e tapa a capa [com frequência]». 

Por último, outra educadora expôs um caso em que a criança é «difícil de controlar e 

lidar», que interrompe frequentemente «as actividades de grupo (para chamar a atenção do 

adulto), tem muita dificuldade em concentrar-se, faz birras» e tem acessos de cólera que lhe 

provocam descontrolo emocional. Esta criança também bate no adulto, dá-lhe pontapés, bate 

com a sua cabeça na parede, não está quieta, destrói livros e brinquedos. Por fim, esta 

educadora esclarece que a criança só necessita de «afecto, muito afecto e reforços positivos». 

Qualquer um dos casos descritos anteriormente merece a atenção das educadoras por 

se perceber a ocorrência de comportamentos verdadeiramente problemáticos. Estes episódios 

permitem, uma vez mais, dar a conhecer os comportamentos e situações que desencadeiam 

preocupação e interesse nos educadores.  
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Mais uma vez, e tal como em respostas anteriormente apresentadas, as educadoras 

descrevem episódios que se apresentam marcadamente violentos, perturbadores ou 

desafiantes, que remetem para situações facilmente observáveis em contexto de creche, na 

medida em que se destacam facilmente.  

O que parece fundamental é compreender que nem só os comportamentos que se 

manifestam pela exibição são aqueles que colocam realmente em causa o bem-estar, a saúde 

e o desenvolvimento das crianças. É necessária uma observação mais atenta e perspicaz no 

sentido de identificar outro tipo de problemas que, embora não interfiram com o grupo, 

podem apresentar-se como situações de risco grave para a criança em questão. Tal postura 

não pressupõe que se privilegiem os comportamentos-problema interiorizados em detrimento 

dos comportamentos-problema exteriorizados. Pretende-se, somente, que o educador seja 

capaz de “ver” para além daquilo que é imediatamente observável. 
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Ao problematizarmos a prática educativa dos educadores, em contexto de 

creche, face à questão dos comportamentos-problema pretendíamos aperceber-nos, se 

bem que de forma assumidamente limitada, das particularidades, perspectivas e 

conceptualizações que consubstanciam a definição pessoal de comportamentos-

problema, práticas educativas e estratégias implementadas. 

Temos consciência de que a dimensão subjacente a esta construção poderia ter 

sido mais aprofundada através de uma abordagem mais abrangente da nossa parte e de 

uma maior colaboração das educadoras, contudo julgamos que os textos anteriores são 

suficientemente esclarecedores no que toca à nossa responsabilidade interpretativa, 

tendo em conta os dados obtidos. 

Independentemente de se considerarem as conceptualizações que orientam a 

acção dos educadores, nunca foi nossa intenção exercer qualquer tipo de julgamento ou 

juízo de valor acerca das suas práticas. Todavia há que reconhecer que a sinalização e 

intervenção ao nível dos comportamentos-problema não parece ser fácil para a maioria 

das educadoras. Esta dimensão problemática parece estar ligada à dificuldade em 

discernir com clareza comportamentos-problema de patologias, atrasos, distúrbios ou 

incapacidades.     

«Dependendo do significado e da intensidade das experiências nas quais as 

[convicções dos educadores] são construídas, estas serão mais ou menos resistentes a 

mudanças, gerando uma maior ou menor transformação no sistema de crenças e valores 

do indivíduo» (Oliveira, 2001: 91, 92). Assim, a formação inicial, embora seja 

extremamente importante na construção das suas representações, não parece determinar 

a qualidade ou o sucesso da intervenção pedagógica, por participarem também deste 

processo todas as outras experiências vividas tanto a nível pessoal como profissional. 

Parece ser importante levar em conta o percurso de cada educador, percurso esse ligado 

aos diferentes contextos em que se encontra inserido.  

A identificação de comportamentos-problema, de acordo com Kauffman (1989), 

«é uma questão de julgamento, uma decisão arbitrária baseada num sistema de valores 

explícito ou implícito». Esta afirmação parece justificar o que Galloway et al. (1982, 

citado em Papatheodorou, 2005: 39) alega. Diz-nos que o comportamento perturbador 
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pode ser visto como «qualquer comportamento que se apresenta problemático, 

inapropriado ou perturbador para os educadores». Tal veio mesmo a verificar-se através 

de algumas respostas fornecidas pelas inquiridas, uma vez que há quem se refira a 

comportamentos que «interferem com o trabalho da educadora» e que «dão mais 

trabalho»; quem defina comportamentos-problema associando-os a doença, atrasos, 

distúrbios ou incapacidades e quem assinale (quando solicitado na segunda parte do 

inquérito) somente comportamentos exteriorizados e violentos que condicionam o bom 

funcionamento do grupo, logo, o desempenho do educador no contexto. 

Denota-se, na actualidade, uma preocupação acentuada acerca do aumento do 

número de problemas de comportamento registados entre crianças muito pequenas, 

contudo também se verificam sérias dificuldades em distinguir problemas de 

comportamento transitórios daqueles que produzem efeitos a longo prazo. Por outro 

lado, as percepções das educadoras acerca dos comportamentos das crianças sugerem 

(na maioria dos casos) que qualquer comportamento que produza um efeito no bem-

estar e processos de aprendizagem da própria criança ou das outras crianças deve 

receber a devida atenção para que se possam eliminar, desde logo, dificuldades futuras. 

Sinais que despoletam preocupação e parecem ameaçar o bem-estar da criança, a 

sua saúde mental e/ ou desencadear o desenvolvimento de comportamentos-problema 

parecem incluir exageros ou desvios, de comportamentos normais e esperados, 

mudanças repentinas no comportamento, comportamentos contraditórios, inconsistentes 

e “puzzling”, comportamentos inapropriados persistentes e comportamentos que 

ameaçam ou enfraquecem a capacidade dos adultos para lidarem com eles 

(desafiadores) (Papatheodorou, 2005, p.49). 

A adequação da prática parece depender do conhecimento do educador sobre a 

problemática do comportamento na infância, sobre as eventuais estratégias a 

implementar e, também, sobre a forma particular de combinar esses conhecimentos e de 

oferecer práticas educativas fundamentadas. Esta parece ser a postura que permite 

problematizar a utilidade e eficácia das estratégias seleccionadas, compreender as 

particularidades que caracterizam cada educador, cada criança e cada contexto, 

antecipar eventos futuros, não deixando contudo de encarar a actualidade com base 

numa formulação de interpretação pessoal.  

Parece, também, ser importante (para as educadoras) que as figuras de referência 

da criança ponderem o seu comportamento, na creche ou em qualquer outro contexto 
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onde manifeste comportamentos que constituam um problema («mostrando calma», 

«dando o exemplo, respeitando e mostrando disponibilidade», «dialogando», «dando 

carinho e amor»). É neste sentido que defendem que só é possível ajudar a criança se ela 

«confiar no adulto» e se o ambiente for «afectivo e acolhedor».  

Uma vez que não existe uma linha clara que diferencie formas graves de 

psicopatologia de problemas banais de comportamento seria previsível que se partisse 

do pressuposto de que mesmo o desenvolvimento das versões mais severas poderia ser 

impedido se se tomassem em linha de conta estratégias preventivas relativamente 

simples. Contudo, as dificuldades relativas à definição, clarificação e conceptualização 

das estratégias de acompanhamento (e sua aplicação), bem como a prossecução de 

linhas de investigação que permitam o esclarecimento acerca dos comportamentos-

problema, revelam que parece urgente prestar algum esclarecimento em relação à 

temática e tomar em linha de conta a qualidade das creches, enquanto factor preventivo. 

Há, portanto, que agir em termos de informação/formação, por forma a conduzir ao 

reconhecimento e implementação de linhas preventivas e estratégias educativas que 

abrandam, equilibram ou modificam os resultados e consequências negativos 

provenientes das situações de risco a que a criança esteve/ está exposta.  

Parte-se, portanto, do pressuposto que se os problemas de comportamento forem 

identificados precocemente e se a intervenção for suficientemente compreensiva, 

intensa e sustentada, sensível em relação às necessidades da criança, com métodos 

orientados com amor e reforço positivo (atenção e elogio), então há grandes hipóteses 

de a criança “recuperar” e exibir padrões de comportamento desenvolvimentalmente 

normais (Jenkins et al., 1984; Winslow, s/d).  

Estratégias efectivas (ou práticas educativas) em creche deveriam basear-se na 

prevenção ao nível individual e do próprio sistema, na compreensão do ímpeto 

subjacente ao comportamento problemático e na identificação e compreensão das 

competências necessárias à tomada de decisões o mais apropriadas possível. Deveriam 

ser definidas no sentido de proporcionar uma educação para todos, cimentada na 

observação atenta, na confiança, no contacto pessoal, no respeito, na compreensão da 

linguagem não verbal e, sobretudo, nos pontos fortes da criança. Deveriam contemplar 

abordagens sensíveis a questões como sendo o temperamento da criança e os factores ou 

condicionantes (des)favoráveis ao desenvolvimento, uma vez que afectam o modo como 

a criança interage com outras pessoas e materiais. Antes de qualquer procedimento 
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deveria considerar-se o nível de actividade, ritmo biológico, adaptabilidade, intensidade 

da reacção, sensibilidade, resistência, resiliência e persistência da criança. 

É bem possível que as estratégias possam ser relacionadas, discutidas e 

fundamentadas através da criação de relações de apoio entre os adultos (equipa de 

acolhimento e família), da recolha de informação sobre as crianças, da interpretação e 

discussão dos comportamentos e da planificação e avaliação da abordagem. Intervir ao 

nível dos comportamentos-problema parece, por outro lado, implicar uma mudança de 

atitude no educador, o que conduzirá, inevitavelmente, a um investimento mais 

consciente na sua “reciclagem” e permanente actualização, transformação de práticas e 

actividades e/ ou alteração rotinas.  

Esta questão revela-se particularmente pertinente se tivermos em conta que 

houve inquiridas que assumiram que, ao trabalharem em creche, se debatem com 

dúvidas no que toca à adequabilidade e pertinência das suas (re)acções/ intervenções 

(daí que muitas vezes aconselhem ou procurem outros profissionais). Algumas devem 

ter sentido, mesmo, e de acordo com as descrições relativas a episódios passados em 

contexto de creche, necessidade de aprofundarem o seu conhecimento acerca dos 

comportamentos problemáticos (o que por vezes revela o desconhecimento e/ou falta de 

preparação dos educadores). 

Falar de comportamentos-problema implica referir, por último, mas não menos 

importante, a activação do desenvolvimento psicológico, que apesar de ser um 

conceito muito recente, se apresenta como uma abordagem, possível de converter em 

Estratégia, que em muito pode ajudar os educadores a cumprir a sua tarefa educativa e 

pedagógica. 

Este conceito surgiu com a ideia de que é possível agir sobre o desenvolvimento 

da criança, optimizando-o, quer em situações de aprendizagem normal, quer em 

situações educativas especiais. Implica, como nos diz José Tavares (1995) no prefácio 

do livro “instigar, estimular o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, 

tendo em conta as suas disponibilidades mais sensíveis (…) ou abertas dos sujeitos nos 

seus diferentes estádios ou fases de desenvolvimento”. Este conceito encontra-se ligado 

à pedagogia, efectivando-se de forma intencional, na escola através de uma pedagogia 

centrada na criança e das metodologias de ensino-aprendizagem que cada professor 

implementa. Baseia-se nos pressupostos da escola activa que coloca no centro do 
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processo o sujeito, com as suas características, a interagir, de forma dinâmica, com as 

pessoas e os objectos de aprendizagem, e a construir e interiorizar a interpretação das 

suas vivências. 

 

Em suma, as atitudes do educador e do pessoal auxiliar parecem desempenhar 

um papel crucial na definição do comportamento da criança como inapropriado. A visão 

que se detém dentro de uma determinada cultura educativa, em geral, e dentro do 

contexto individual em particular, bem como as visões mais comuns acerca dos 

objectivos/ metas da educação e o seu papel, parecem constituir os principais pontos de 

referência para a definição de comportamentos-problema (Papatheodorou, 2005: 24). 

Dependendo da visão que o educador tem acerca das regras do contexto, 

expectativas comportamentais, valores, conhecimento teórico, aprender e ensinar 

afectam a sua percepção acerca de comportamentos “normais”, “bons”, ou “ideais” e 

quais as más consequências de determinados tipos de comportamento (Lawrence e 

Steed, 1984; Leach, 1977).  

Os educadores devem, a nosso ver, considerar a importância do seu perfil 

comportamental e educativo, devendo assim mostrar-se responsivos, sensíveis, 

interactivos, afectuosos e estimulantes, fomentando interacções positivas, mostrando 

respeito pela individualidade de todos os elementos que integram a teia relacional da 

criança e considerando as condições que determinam a qualidade do contexto. 

Parece justificar-se a procura de um entendimento mais profundo das diferenças 

individuais, melhorar as relações interpessoais no sentido de se tornarem mais criativas 

e flexíveis e problematizar a prática educativa com um maior comprometimento, sentido 

de responsabilidade, capacidade de decisão, planificação, avaliação, espírito de 

investigação, colaboração, capacidade de relacionamento e comunicação.  

Parece, também, justificar-se que o estudo dos comportamentos-problema nos 

primeiros anos se torne uma área fundamental para todos os profissionais envolvidos e 

interessados na educação e bem-estar das crianças, sobretudo porque, a partir de 

determinada idade (da criança) são definidos mais em termos de aprendizagem e menos 

em termos de estados psicológicos internos e bem-estar. 

Com o apoio dos educadores, as crianças desenvolvem e treinam a capacidade 

de resolver muitos dos seus próprios conflitos sociais. Através dos seus esforços, 

exercitam competências de reflexão e de raciocínio, ganham um sentido de controlo 
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sobre as soluções ou consequências de um problema, experimentam a cooperação e 

desenvolvem confiança em si próprias, nos seus pares e nos seus educadores. 

Como afirma Tavares (1996, citado em Libório, 2000) «precisamos de sistemas 

de formação que salvem o que é essencial e que corre perigo, o ser humano e tudo 

aquilo que, de certa forma lhe está ligado pela natureza e pela cultura, pela 

hereditariedade e pelo meio envolvente». 
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ANEXOS 
 
 



 
(adaptado a partir de Algozzine, 1980; DeGangi, 2000; Herbert, 1996; Rogers, 2003; Wicks-Nelson & Israel, 1991; 

Zionts, Zionts & Simpson, 2002)

Categoria Sub-Categoria 
Comportamento 

específico 
Descrição do comportamento 

Problema relativo a 
actividade e atenção 

A criança parece não conseguir ou querer 
envolver-se nas actividades; não consegue 

"estar quieta”; distrai-se facilmente; os 
seus níveis de implicação são muito 

baixos; parece sonolento 

Comportamento 
agressivo  

Comportamento que interfere severamente 
com as pessoas que estão à volta de quem 
o manifesta; a criança utiliza, sobretudo a 

violência física (bater, morder), para 
conseguir o que deseja ou defender o que 

tem em sua posse  

Problema de conduta 
restrito ao contexto 

familiar 

Marcado por um comportamento dissocial 
(e agressivo) manifestado em casa ou com 

a família 

Dificuldades 
hipercinéticas e de 

conduta 
(caracterizadas por 
início precoce, com 

manifestação 
frequente de 
imprudência, 

impulsividade, lutas, 
agressão, destruição 

de propriedade, 
frustração fácil, 

turbulência) Problema desafiador, 
de oposição ou anti-

social 

Caracteriza-se por um comportamento 
provocador, desobediente ou perturbador; 

comportamento de afastamento social 

Angústia de 
separação 

Temor relacionado com a separação, 
marcado pela sua intensidade, evidência 

excessiva ou persistência 

Problema fóbico/ 
ansioso 

Caracterizado pela presença de medos na 
infância; medo do escuro, de ficar sozinha, 

das alturas, etc. 

Ansiedade social 
A criança teme a presença de estranhos, 

novas situações, o que limita o seu 
desempenho social saudável 

Dificuldades 
emocionais (crianças, 
por norma, hipo ou 

hiper sensitivas) 

Temper tantrums 
Choro difícil de acalmar ou controlar; 

fraca tolerância à frustração; mudanças 
repentinas de humor e estado emocional 

Alimentar 
Recusa em comer, vómito induzido ou 

espontâneo 

Sono 
Insónias; receios nocturnos; terrores 

nocturnos 

Externalizing Externalizing Externalizing Externalizing 

behaviorsbehaviorsbehaviorsbehaviors  
(problemas 

exteriorizados) 

Dificuldades de 
regulação (controlo) 

Regulação dos 
esfincteres 

Dificuldade em controlar bexiga e 
intestinos; desordem de eliminação 

Depressão infantil 
Com sintomas semelhantes aos do adulto; 
desânimo e desinteresse; choro sentido;   

Withdrawal     
(afastado dos 

demais) 

Parece cansada; evita a interacção com os 
outros; demonstra fraco interesse; parece 
triste; dificuldade em expressar emoções; 

timidez e medo 

Internalizing Internalizing Internalizing Internalizing 

ProblemsProblemsProblemsProblems  
(problemas 

interiorizados) 

Comportamentos 
interiorizados (que 

permanecem, muitas 
vezes, desconhecidos 

dos pais e dos 
educadores; pode 
envolver conflitos 

mentais e emocionais) Ansiedade  
Parece estar constantemente em 

sobressalto ou atenta a modificações; 
observa tudo em redor; difícil de acalmar 

Anexo 1 
Diferentes tipos de comportamentos-problema que é possível verificar/ identificar em crianças  



INQUÉRITO 
 A REALIZAR A EDUCADORES DE IPSS’S A TRABALHAR EM 

CRECHE 
 

 NO DISTRITO DE VISEU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA INTRODUTÓRIA 

 
O presente inquérito destina-se a Educadores de Infância a trabalhar 

em Creche (em IPSS’s do distrito de Viseu) e surge no âmbito de uma Tese 
de Mestrado que visa perceber o que é que os profissionais da creche 
identificam como comportamentos-problema na creche e como vivem essas 
situações. A tese integra-se no Mestrado em Activação do Desenvolvimento 
Psicológico da Universidade de Aveiro. 

A sua participação é fundamental. 
No caso de não querer revelar a sua verdadeira identidade pode 

escrever um nome fictício e colocá-lo entre aspas « ». 
 
Se desejar algum esclarecimento sobre o inquérito ou a temática, por 

favor contacte Susana Isabel Amaral através dos contactos 969929160 ou 
232184800, ou ainda enviando um e-mail para sue_a16@hotmail.com. 

Grata, desde já, pela colaboração. 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome: ________________________________________________ 

Idade: _________________ 

Data de preenchimento: ______/_____/____________ 

 

Anexo 2  
Inquérito entregue às educadoras 



PARTE I: INQUÉRITO DE OPINIÃO 
 

Através das seguintes questões pretende-se conhecer o que os profissionais de 
creche entendem por comportamentos-problemas e formas de actuação comuns perante 
essas situações. 
 
 

1. Tendo em conta o desenvolvimento da criança durante os primeiros anos de 
vida, o que entende por comportamentos-problema? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Perante um, suposto, comportamento-problema, o que costuma fazer? 

Porquê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3. Por favor, descreva uma ou duas situações vividas por si em que teve de 

lidar com comportamentos-problema, descrevendo igualmente a forma como 
lidou com a questão. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_ 

 
 
4. Por favor, descreva algumas medidas preventivas de comportamentos-

problema em creche.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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PARTE II: INQUÉRITO SOBRE INDÍCIOS OU SINAIS DE COMPORTAMENTOS-PROBLEMA1 
 

Em baixo, encontra-se uma lista de comportamentos que é possível verificar em 
muitas crianças. Contudo, nalgumas crianças, há comportamentos que se destacam pela sua 
frequência e intensidade. Por favor, assinale com uma cruz os itens que são, segundo o seu 
ponto de vista, sinais de comportamentos-problema em crianças com idades compreendidas 
entre os 4 meses e os 3 anos de idade. 
 

1 

Criança muito activa, com dificuldade em permanecer sentada 
sossegada mais do que cinco minutos durante as refeições ou outras 
situações. 

  

2 Criança usualmente muito ocupada.   

3 A maior parte das crianças parece não gostar dela.   

4 
Criança que durante o dia molha ou suja as cuecas (quando era suposto 
que controlasse os esfíncteres). 

  

5 Criança que dificilmente se concentra numa mesa de jogo ou trabalho.   

6 Criança responsiva em relação à maioria das crianças.   

7 

Criança frequentemente difícil de controlar ou lidar; provoca problemas 
quase todos os dias (desafiadora, desobediente, interrupções durante 
as actividades de grupo). 

  

8 
Criança que requer muita atenção (ex. pede ajuda persistentemente, 
colo; etc.).   

9 
Criança que gagueja, demonstra dificuldades em emitir sons ou pobreza 
de articulação.   

10 Não fala ou mostra muita relutância em falar.   

11 
Faz birras ou tem acessos de cólera frequentes; bate frequentemente ou 
descontrola-se emocionalmente.   

12 Raramente ou nunca brinca com outras crianças, tende a ignorá-las.   

13 
Criança que luta, morde, dá pontapés frequentemente, bate com os pés 
ou retém a respiração.   

 
 
 

                                                   
1 Itens baseados em duas listas de comportamentos frequentemente observados em crianças: Pre-School 
Behaviour Checklist (McGuire, J. & Richman, N., 1986, ed. NFER-NELSON) e Kohn Problem Checklist/ 
Kohn Social Competence Scale (Kohn, M., 1988, Manual Research Edition). 
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14 

A criança acrescenta algo, livremente, às sugestões do adulto. 
  

15 
Criança que permanece muito tempo olhando o vazio, sem 
objectivo aparente. 

  

16 A criança amostra-se extremamente autónoma. 
  

17 

Criança que interfere no trabalho ou jogo de outras crianças, 
criando desordem ou confusão; criança que quer mandar nos 
outros   

18 
Criança que demonstra infelicidade (quase todos os dias); 
expressão melancólica, abatida, triste. 

  

19 
Criança que arrelia frequentemente ou é “má” com as outras 
crianças ou adultos. 

  

20 
A criança mostra-se frequentemente independente em relação 
aos adultos e às outras crianças. 

  

21 
No jogo com outras crianças, por vezes a criança assume a 
liderança e por vezes é uma seguidora, dependendo da situação. 

  

22 Criança emocionalmente afastada de todo o pessoal. 
  

23 Criança deliberadamente destrutiva. 
  

24 
Criança muito medrosa, que evidencia várias reacções de medo 
marcantes. 

  

25 

Criança que chupa no dedo; puxa os próprios cabelos (e/ ou os 
dos outros); bate com a sua cabeça (ou com a dos outros) na 
parede, …   

26 
Criança que demonstra interesse por um número reduzido de 
coisas. 

  

27 
Criança cujo corpo se apresenta rígido e tenso (sentada, de pé, 
deitada ou ao colo). 

  

28 Criança indiferente ou apática. 
  

29 Criança que se cansa de participar em determinadas actividades. 
  

30 
Criança que grita ou bate com objectos quando zangada, irritada 
ou frustrada. 
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31 
Criança que se expressa quotidianamente com uma voz fraca ou 
débil.   

32 
Criança que parece ciumenta quando o educador/ adulto presta 
atenção a outras crianças.   

33 
Criança que frequentemente inicia brigas ou “guerrinhas” com 
outras crianças.   

34 
Criança que evidencia muito entusiasmo em relação às 
actividades propostas ou jogo livre.   

35 
Criança que não se defende a si própria quando os outros a 
empurram, batem, acusam ou criticam.   

36 Criança desobediente às directrizes ou instruções do adulto.   

37 
Criança que se zanga quando interrompida no seu jogo pelos 
adultos.   

38 
Criança que não é responsiva perante abordagens amigáveis de 
adultos ou crianças.   

39 Criança que chora quando frustrada.   

40 
Criança que se mantém próxima ou agarrada à mãe ou a outros 
adultos.   

41 
Criança que procura atenção através de comportamentos 
turbulentos ou "show-off" (exibicionismo).   

42 
Criança muito sensível, os seus sentimentos são facilmente 
magoados.   

43 Criança que por norma não tem iniciativa. É uma seguidora.   

44 
Criança destrutiva relativamente ao próprio material ou dos 
outros.   

45 Criança que parece confusa ou desorientada.   

46 
Criança que não consegue comunicar as suas necessidades ao 
adulto.   

47 Criança que entra em confronto físico com o adulto.   
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48 Criança que tem medo de abordar as outras crianças. 
  

49 Criança que demonstra sonolência ao longo do dia. 
  

50 Criança que necessita da atenção do adulto na hora de dormir. 
  

51 Criança que é facilmente dominada e "mandada" pelas outras crianças. 
  

52 Criança que come muito pouco (frequentemente). 
  

53 
Criança que se apropria de coisas de outras crianças sem a sua 
permissão. 

  

54 Criança que tem dificuldade em descansar durante a hora da sesta. 
  

55 Criança que tem dificuldade em ficar (de manhã) na Creche. 
  

56 
Criança que apresenta muita dificuldade em deixar (ao fim do dia) a 
Creche. 

  

57 Criança que chora durante o período reservado ao descanso (sesta). 
  

 
 
PARTE III 
 

Tem alguma criança na sua sala de Creche que apresente um comportamento que o 
preocupe? 
 
 NÃO           □ 
 TALVEZ     □ 

SIM             □ 

 
Por favor, descreva melhor a sua preocupação ou exponha outros comentários 

que deseje fazer. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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NR Não respondeu 

NOTA  Excertos de algumas respostas que despertaram interesse na investigadora

1ª parte Elsa Catarina Liliana Rita Cláudia Mónica Ana Ana Bela Alcina Sofia 

O que entende 
por 

comportamentos
-problema? 

Birra; doença; 
atrasos de 
desenvolvimento 

A criança não 
desenvolve 
aptidões ou 
competências 
(de acordo com 
faixa etária) 

Distúrbios 

Comportamentos 
que despertam 
interesse ou 
preocupação; que 
dão mais trabalho; 
interferem com o 
trabalho da 
educadora 

Problemas de 
desenvolvimento; 
problemas de 
interacção; 
ansiedade de 
separação; 
problemas: 
disciplina; 
alimentação; sono; 
aprendizagem (de 
hábitos); fobias, 
hiperactividade 

Comportamentos 
que não se 
enquadram dentro 
dos parâmetros 
normais (de 
acordo com a 
idade da criança) - 
estranhos ou 
inapropriados 

Comportamentos que 
se diferenciam pela sua 
frequência e 
intensidade 

Comportamentos 
desviados, fora do 
comum (de acordo 
com as estatísticas 
para a idade); que 
fazem pensar na sua 
origem  

Comportamentos 
que não são 
normais na faixa 
etária; suscitam 
preocupações ao 
educador 

Comportamentos com 
severidade, intensidade e 
frequência diferente do 
normal; agressão, 
tendência destrutiva, 
ansiedade, desafio, birras, 
problemas de nutrição ou 
sono 

O que costuma 
fazer face a 

comportamentos
-problema? 

Saber qual a 
origem para 
tentar solucionar 
ou minimizar 

Identificar; 
avaliar 
condicionantes; 
informar 
família; 
encaminhar 
para outros 
técnicos 

Avaliação 
diagnóstica; 
procura de 
informação; 
contactar 
outros 
técnicos 

Criar situações de 
despiste e detectar 
a origem; indicar 
outros 
especialistas 

Análise do 
comportamento; 
comunicação aos 
pais; 
esclarecimento, 
orientação; indicar 
outros especialistas 

"Castigar"; 
conversa calma ou 
ignorar 

Analisar 
pormenorizadamente 
para mais tarde ajudar 

Participá-lo à família; 
trabalho em conjunto: 
família - creche 

Saber qual a 
origem, fazer com 
que a criança 
supere 

Encarar o 
comportamento da cç de 
forma serena; conhecer 
possibilidades de 
intervenção; conversar 
com a cç; conhecer 
história cç e família; 
parceria (família-creche); 
investigar  

Descrever 
comportamentos

-problema 
vividos e explicar 

como lidou 

Birra - telefonou 
à mãe que lhe 
disse como 
actuar 

comportamento 
inadequado (2 
anos) - mãos 
no lixo e na 
boca, babar, 
auto-mutilação; 
agressão 

NR NR 

Agressividade 
(crianças com 2-3 
anos) - tempo de 
castigo / 
Ansiedade de 
separação - 
parceria com os 
pais 

Criança com 2 
anos: fez cocó 
durante a sesta da 
tarde e provocou 
grande confusão 

NR 
Criança hiperactiva - 
avaliação diagnóstica 
no hospital 

Criança que não se 
concentrava em 
grupo; atenção e 
afecto 

Grupo de 3 ou 4 cçs 
agressivas e com 
tendência destrutiva 

Medidas 
Preventivas 

Temperatura 
ambiente; 
ambiente 
acolhedor e 
confortável 

Observação; 
carinho e amor; 
diálogo e 
explicação; 
jogos de 
socialização; 
promoção de 
autonomia 

NR 

Contexto que 
responda ao que a 
criança necessita; 
educador 
preparado 

Condições para o 
desenvolvimento 
global e 
harmonioso; 
promover 
confiança no 
adulto; 
afectividade 

Não se podem 
tomar medidas 
preventivas; 
atenção 

Atenção 

Ambiente calmo e 
estimulante; 
actividades dinâmicas 
e de relaxamento; 
meios audiovisuais; 
ambiente afectivo e 
acolhedor; estimular 
competências 

Atenção aos 
comportamentos; 
observar com 
atenção; procurar 
origem dos 
comportamentos; 
conversar c/ família 
e apoio de carácter 
técnico 

Contexto q receba bem as 
cçs; resposta desejos e 
necessidades; conhecer o 
grupo; investir cç; 
ambiente acolhedor; 
rotinas e actividades 
adaptadas caract grupo; 
regras e limites claros; 
envolver pais; PI da cç; 
dar exemplo; 
disponibilidade; 
qualidade da equipa 

Anexo 3  
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  Elsa Catarina Liliana Rita Cláudia Mónica Ana Ana Bela Alcina Sofia  nº R      

1                     3      

2                     1      

3                     3     

São C-P 

(comportamentos-
problema) 

4                     5      

5                     5     Podem ser C-P 

6                     0      

7                     8   X Não são C-P 

8                     3      

9                     5   

10                     7   
nº R Número de respostas 

obtidas 

11                     10      

12                     6      

13                     10      

14                     0      

15                     7      

16                     0      

17                     6      

18                     9      

19                     5      

20                     0      

21                     0      

22                     8      

23                     8      

24                     7      

25                     9      

26                     2      

27                     6      

28                     8      

29                     2      

30                     4      

31                     2      

32                     1      

33                     3      

34                     0      

35                     4      

36                     3      

37       X             1      

38                     0      

39                     2      

40                     2      

Anexo 4 
Tabela de consulta rápida – número de respostas obtidas na segunda parte do inquérito  



 
 

41                     4 

42                     1 

43                     1 

44                     9 

45                     8 

46                     5 

47                     6 

48                     2 

49                     8 

50                     2 

51                     1 

52                     5 

53                     4 

54                     2 

55                     2 

56                     5 

57                     3 

 
NOTA: C-P = comportamentos-problema 
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1 
Criança muito activa, com dificuldade em permanecer sentada sossegada 
mais do que cinco minutos durante as refeições ou outras situações. 

Pode tratar-se de um comportamento-problema, sobretudo se este comportamento se manifestar frequentemente. A criança 
pode não ter a noção de que, em determinadas situações, deve manter-se calma. 

2 Criança usualmente muito ocupada. Pode não ser necessariamente um C-P. A ocupação da criança pode dever-se ao interesse e implicação pessoal ou pode 
ser fruto de sobre-estimulação no contexto. 

3 A maior parte das crianças parece não gostar dela. É um C-P, na medida em que tal situação afecta directamente a criança, para além de poder, potencialmente, despoletar 
outros problemas de comportamento. 

4 
Criança que durante o dia molha ou suja as cuecas (quando era suposto 
que controlasse os esfíncteres). 

É, sem dúvida, um C-P que pode revelar instabilidade emocional ou afectiva ou, por outro lado, falta de preparação ou 
disfunção dos órgãos associados. 

5 Criança que dificilmente se concentra numa mesa de jogo ou trabalho. Trata-se de um comportamento observável, sobretudo, em contexto pré-escolar. Não deve ser considerado um problema. 
Contudo deve tentar-se captar a atenção da criança durante as actividades. 

6 Criança responsiva em relação à maioria das crianças. NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 

7 

Criança frequentemente difícil de controlar ou lidar; provoca problemas 
quase todos os dias (desafiadora, desobediente, interrupções durante as 
actividades de grupo). 

É um C-P, mas é sobretudo um problema para os educadores. Exige um tipo de atenção, investimento e paciência que é 
difícil de prestar quando  

8 Criança que requer alguma atenção (ex. pede ajuda, colo; etc.). São indícios que podem revelar problemas a nível emocional e afectivo. Parte-se do pressuposto que o bem-estar da criança 
se metamorfoseia em autonomia e vontade. 

9 
Criança que gagueja, demonstra dificuldades em emitir sons ou pobreza de 
articulação. 

Embora estes problemas possam ser frequentes durante os 1os anos, são considerados problemáticos sobretudo ao nível 
do pré-escolar. É contudo, durante a frequência de creche que se deve fazer o investimento necessário. 

10 Não fala ou mostra muita relutância em falar. Embora a criança possa ser introvertida por si, tal deve ser investigado, até por que o contacto com os pares estimula a 
verbalização na medida em que a criança necessita, na maioria das vezes, de emitir sons para comunicar. 

11 
Faz birras ou tem acessos de cólera frequentes; bate ou descontrola-se 
emocionalmente. 

É um C-P na medida em que se comprova um certo desequilíbrio emocional que mexe com o SNC (sistema nervoso central) 
e que afecta todos os elementos que partilham a teia relacional da criança em questão. 

12 Raramente ou nunca brinca com outras crianças, tende a ignorá-las. É um C-P. Denota-se, neste caso, que não se verifica interacção, o que pode comprometer o desenvolvimento da própria 
criança e criar uma imagem negativa nos pares. 

13 
Criança que luta, morde, dá pontapés frequentemente, bate com os pés ou 
retém a respiração. 

Este é, sem sombra de dúvida, um dos C-P mais frequentes em creche: a necessidade de posse, o egocentrismo e a 
partilha de espaços, estruturas e equipamentos provoca frequentemente esta situação. 

14 A criança acrescenta algo, livremente, às sugestões do adulto. NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 

15 
Criança que permanece muito tempo olhando o vazio, sem objectivo 
aparente. 

Embora não seja, por norma, um comportamento que interfere com o bom funcionamento do grupo é, sem dúvida, um C-P. 
Podemos estar perante um desequilíbrio emocional ou até mesmo depressão. 

16 A criança é extremamente autónoma. NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 

17 
Criança que interfere no trabalho ou jogo de outras crianças, criando 
desordem ou confusão; criança que quer mandar nos outros 

É um C-P que prejudica as outras crianças sobretudo quando estão envolvidas em actividades que requerem alguma 
atenção ou paciência. 

18 
Criança que demonstra infelicidade (quase todos os dias); expressão 
melancólica, abatida, triste. 

É um C-P que pode revelar problemas emocionais ou depressão. Por outro lado impõe-se averiguar o background da 
criança. Pode tratar-se de um comportamento de resposta. 

19 
Criança que arrelia frequentemente ou é maldosa com as outras crianças 
ou adultos. 

É um C-P que demonstra, muitas vezes, as características das práticas parentais. Este tipo de comportamento pode, por 
exemplo, revelar que os pais são demasiado permissivos em casa. 

20 
A criança mostra-se frequentemente independente em relação aos adultos 
e às outras crianças. 

NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 

21 Não fala ou mostra muita relutância em falar. NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 
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22 
 
Criança emocionalmente afastada de todo o pessoal. 

É um C-P semelhante ao do ponto 12. Durante as idades de creche as crianças necessitam de estabelecer laços de 
vinculação positivos com a sua teia relacional, se tal não se verificar… 

23 Criança deliberadamente destrutiva. Tal como no ponto 13, este é um comportamento frequente em crianças mais agitadas. A destruição pode ocorrer no sentido 
da exploração ou tão simplesmente pelo efeito provocado nos demais. 

24 Criança muito medrosa, que evidencia várias reacções de medo marcantes. Os medos são normais na infância, contudo as fobias e os terrores revelam, muitas vezes, que há algo descontrolado na 
criança, contra o qual esta não consegue lutar. 

25 
Criança que chupa no dedo; puxa os próprios cabelos (e/ ou os dos outros); 
ou bate com a sua cabeça (ou com a dos outros) na parede, … 

Estes episódios são frequentemente associados a situações de autismo ou problema mental, contudo a fraca resistência à 
frustração pode provocar o mesmo tipo de comportamentos. 

26 Criança que demonstra interesse por um número reduzido de coisas. Não é necessariamente um C-P. Pode tratar-se de uma criança mais selectiva, que interage somente com objectos ou 
equipamentos que a estimulam. Contudo também pode tratar-se de um C-P. 

27 
Criança cujo corpo se apresenta rígido e tenso (sentada, de pé, deitada ou 
ao colo). 

A postura da criança fornece-nos informação importantíssima. Durante os 1os anos as crianças procuram tirar partido da sua 
flexibilidade e plasticidade motora. 

28 Criança permanentemente indiferente ou apática. Tal como nos pontos 15 e 18, também neste caso há motivo para nos preocuparmos. Algo está a bloquear a expressão de 
outros sentimentos ou acções na criança 

29 Criança que se cansa de participar em determinadas actividades. 
Depende. Se o cansaço for físico, p. e., há motivo para preocupação. Se a criança deixar uma actividade para se dirigir a 
outra pode, simplesmente, tratar-se de uma criança que não consegue responder selectivamente aos estímulos provenientes 
do exterior 

30 
Criança que grita ou bate com objectos quando zangada, irritada ou 
frustrada. 

Trata-se de mais um caso de fraca resistência à frustração. Estas são algumas das estratégias mais utilizadas pelas 
crianças quando estão nervosas, ansiosas ou sob stress. 

31 Criança que se expressa quotidianamente com uma voz fraca ou débil. A voz revela-se um instrumento de grande potência: com ela consegue gritar, cantar, falar, sussurrar, etc. Sendo também 
utilizada como veículo de transmissão de sentimentos e emoções. 

32 
Criança que parece ciumenta quando o educador/ adulto presta atenção a 
outras crianças. 

Pode tratar-se de um C-P, contudo partilhar a atenção nem sempre é fácil para as crianças 

33 
Criança que frequentemente inicia birras ou “guerrinhas” com outras 
crianças. 

Por norma trata-se de um C-P, contudo temos sempre que considerar que estas birras podem apresentar-se como um 
mecanismo de resposta face às interacções desencadeadas pelos pares. 

34 
Criança que evidencia muito entusiasmo em relação às actividades 
propostas ou jogo livre. 

NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 

35 
Criança que não se defende a si própria quando os outros a empurram, 
batem, acusam ou criticam. 

Por norma as crianças têm necessidade de responder às investidas mais violentas ou imprevisíveis das outras crianças. A 
menos que se trate de situações de grande violência, a criança retribui o ataque. 

36 Criança desobediente às directrizes ou instruções do adulto. 
A necessidade de exploração e autonomia, apesar da sua dependência em relação aos adultos, pode provocar resistência 
na criança face às instruções do adulto. A persistência e frequência deste comportamento é que determina se se trata de um 
C-P 

37 Criança que se zanga quando interrompida no seu jogo pelos adultos. NÃO É UM COMPORTAMENTO-PROBLEMA. 

38 
Criança que não é responsiva perante abordagens amigáveis de adultos ou 
crianças. 

A menos que haja conhecimento de que a criança já foi prejudicada ou ignorada no passado, não há motivo para que a 
criança não colabore e se envolva em situações ou interacções agradáveis. 

39 Criança que chora quando frustrada. O choro é uma consequência natural da frustração. Dependendo do tipo e do grau de frustração pode tratar-se de um 
comportamento-problema. 

40 Criança que se mantém próxima ou agarrada à mãe ou a outros adultos. Pode tratar-se de um comportamento-problema. Contudo a criança, devido à sua dependência necessita de se sentir segura 
e protegida. 
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41 
Criança que procura atenção através de comportamentos turbulentos ou 
"show-off" (exibicionismo). 

Trata-se de um comportamento-problema. A criança serve-se do seu comportamento para se afirmar, para alcançar os seus 
objectivos e provocar nos outros as atitudes e reacções que pretende.  

42 Criança muito sensível. Os seus sentimentos são facilmente magoados. Trata-se de um comportamento-problema, apesar de este tipo de criança não se apresentar, por norma, para os educadores 
como problemático. 

43 Criança que por norma não tem iniciativa. É uma seguidora. Se se tratar de uma criança introvertida tal procedimento é normal. Se, por outro lado, a criança se limitar a imitar ou seguir a 
criança pode demonstrar fraca auto-estima e iniciativa, o que se traduz num comportamento-problema. 

44 Criança destrutiva relativamente ao próprio material ou dos outros. Tal como no ponto 23, este tipo de comportamento revela-se um problema em creche, pelos motivos que se entendem como 
evidentes. 

45 Criança que parece confusa ou desorientada. Trata-se, também, de um comportamento-problema, a menos que a criança esteja a atravessar um período de adaptação. 
Após o reconhecimento do espaço e a interacção com os colegas, não é normal que se sinta desorientada. 

46 Criança que não consegue comunicar as suas necessidades ao adulto. Até que a criança atinja os dois anos de idade é perfeitamente normal que não consiga comunicar as suas necessidades, 
pelo menos verbalmente. Mas quando já era suposto fazê-lo pode tratar-se de um comportamento-problema. 

47 Criança que entra em confronto físico com o adulto. É, sem dúvida, um C-P. Nesta situação a criança revela que não considera o adulto como "autoridade", ou procura, 
nitidamente, desafiá-lo para conhecer os seus limites. 

48 Criança que tem medo de abordar as outras crianças. Pode tratar-se, mais uma vez, de uma situação em que, ou a criança é introvertida e observadora, ou pode sentir-se incapaz 
ou ter receio da reacção das outras crianças. 

49 Criança que exibe sonolência ao longo do dia. É um sinal óbvio de que há problemas relacionados com o período de sono (durante a noite). Tal pode ser compensado com 
a sesta da tarde, todavia é necessário acompanhar e observar a criança de perto. 

50 Criança que necessita da atenção do adulto na hora de dormir. Dependendo dos hábitos e rituais de sono em casa, tal situação pode ocorrer em creche. Este comportamento torna-se um 
problema se a criança revelar, por exemplo, medo do escuro, terrores nocturnos, etc. 

51 Criança que é facilmente dominada e "mandada" pelas outras crianças. A menos que a criança esteja habituada, em casa, a agir em função das indicações dadas pelos adultos, esta situação é 
problemática e pode revelar o mesmo que no ponto 43. 

52 Criança que come muito pouco. Esta criança apresenta, muito provavelmente, um distúrbio alimentar provocado, em princípio, por motivos que podem ir 
desde desequilíbrio emocional até doença física. 

53 Criança que se apropria de coisas de outras crianças sem a sua permissão. Durante os primeiros anos, a necessidade de exploração e acção domina a vida da criança. Todas as estratégias são viáveis 
para conseguir o que deseja. 

54 Criança que tem dificuldade em descansar durante a hora da sesta. Tal como no ponto 49, a criança revela, possivelmente, desequilíbrio ao nível do sono. Tal pode dever-se a excesso de 
horas de sono durante a noite, terrores ou medo do afastamento dos adultos. 

55 Criança que tem dificuldade em ficar (de manhã) na Creche. 
Não é, necessariamente, um mau sinal, pelo menos durante o período de adaptação à creche. O importante é que, no final 
do dia, a criança revele que gostou de lá estar, independentemente do comportamento que revelou durante a recepção de 
manhã. 

56 Criança que apresenta muita dificuldade em deixar (ao fim do dia) a Creche. Embora não pareça ser considerado, pelos educadores, um comportamento-problema, na maior parte dos casos, este 
comportamento pode revelar problemas existentes na relação estabelecida entre os pais e a criança. 

57 Criança que chora durante o período reservado ao descanso (sesta). Trata-se de uma situação muito semelhante à referida no ponto 54.  

 

  São C-P (comportamentos-problema) 

   

  Podem ser C-P 

   

  Não são C-P 
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